


Dieciplinairestraf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu m 

Cel 
	

29b 

Afdeling 
	

Bb.1 

Detentienummereria 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 21/04/2013 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: 21/04/2013 om 14:15 uur 
Einde: 28/04/2013 om 14:15 uur 

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

U hebt vandaag, zondag 21 april, een mede bewoner op de afdeling waar u verblijft uitgescholden en 
getracht te slaan. Het personeelslid dat tussenbeide kwam heeft hierbij de slag opgevangen in het 
gezicht. Hierop bent u ingeslotenen waarop het afdelingshoofd heeft besloten u aver te plaatsen naar de 
OBS afdeling. U hebt meerdere malen voorafgaand en tijdens het transport naar de OBS afdeling verzet 
geboden. Op de OBS afdeling wilde u geen medewerking verlenen aan de geldende procedures, hierop 
heeft het afdelingshoofd van dienst besloten om u geboeid in de cel te laten. Omdat u geboeid was in cel 
heeft het afdelingshoofd van dienst de camera in de aan u toegewezen cel in laten schakelen voor uw 
eigen veiligheid. 

Tijdens mijn gesprek met u heeft u toegegeven dat u een medewerker op haar gezicht heeft geslagen 
echter dit was volgens u een ongelukje. I k heb u uitgelegd wat de consequenties zijn van uw gedrag, tot 
twee maal toe is de volledige afdeling ingesloten wat heeft geleidt tot compensatie in de vorm van 
verlenging van het dagprogram ma. Gezien uw gedragingen en de consequenties van uw gedrag, leg ik u 
de eerder genoemde disciplinaire straf op. 

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

Datum ondertekenin 21/ 4/ 
De directeur 

Sancties en o 	regelen, opgel •d tijdens uw verblijf kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 



U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin nen 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 teschorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Strafrechtstoepassing en ‘.t ugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  tostmgmtg.e,,,,zpor- 

Datum:  '&2.../  v1  / 	 Tijd: 

) 



e 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PIM) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

003 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

I nrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

7 dagen opsluitIng in een strafcel (art. 51.1a P8W) 

I ngang: 24/03/ 2013 om 15:00 uur 
Einde: 31/03/2013 om 15:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft zich provocerend gedragen op de afdeling. Dit is ook te herleiden uit de veiliggestelde camerabeelden. 
Tijdens het hoor- en wederhoor door de di recteur geeft u juist de mensen aan het bedaren was en dat u niets 
kapot heeft gemaak. lk heb u gezegd u verhaal niet te geloven gezien de camerabeelden waarop duidelijk to zien 
is dat u de menigte opjut. Op de cam erabeelden is te zien dat u gedrag zeer provocerend was. 

Door uw gedragingen heeft u de orde, rust en veiligheid in de inrichting in ernstige mate verstoord. 

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

Datum, J dertekening 25/ 03/ 2013 
De di 

ties en of maa regelen, 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 Comm issie van 
Toezicht bij dezeinrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissle, kunt u de voorzitter van de beroepscommissleverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
&ugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: a dar'''  
t 

Datum: 2‘ /  03 I 	 Tijd: 	33  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 15/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 002 

Afdeling 	 Ba.3 

Detentienummer 	assmosaliP 

Inrichting 	
Detentiecentrum Schiphol 

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) 

frigang: 15/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 29/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft vandaag om 16.00 een gesprek gehad met twee hoofden over het feit dat u mee moet 
werken aan uw overplaatsing naar een andere afdeling op de B 1. U heeft daar aangegeven dat u 
niet wilde meewerken. 1k heb u vervolgens gehoord naar aanleiding van uw weigering. U heeft 
nogmaals aangegeven dat u niet mee wilde werken. U bent het niet eens met het feit dat u straf 
heeft gekregen. Ilk heb u gezegd dat u gedrag vertoond dat niet acceptabeln is op de afdeling en 
dat indien wij van mening zijn dat u overgeplaatst moet worden, u hieraan mee dient te werken. 

Ik heb u gezegd dat u een straf krijgt van 14 dagen en dat er per dag aan u gevraagd zal worden 
of u mee wilt werken aan de overplaatsing naar een andere afdeling. 

Inmiddels is bij tevens ter ore gekomen dat u suicidale uitspraken heeft gedaan., Indien u naar 
een andere afdeling zou moeten, zou u uzelf jets aandoen. 

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. 



itekening 15/0)3/2013 

-S-a-rrut-i-ererrof 	iiidatregele-n,opgle-gcl-t-ij4ens--uw-deten.tie-k-unnen-van-inv-la@d-z-ijn_op_mis.i. 
--dettfrif: 

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 J eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo. 

Datum: 1_6/.12L/  r;q0 	Tijd: 	Zr)  



a~a sciplinaire graf (art, 51.1 PEW) 

Informatie per 30/03/2013 

Gedetineerde 

Gob oortedat urn 

Cel 	 001 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat near aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 29/03/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 29/03/2013 om 17:10 uur 
Einde: 12/04/2013 am 17:10 uur 

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

U hebt op 29 maart jl. geweigert om uw medewerking to verlenen aan plaatsing bij een m ede-
ingeslotene. U hebt aangegeven dat u uw nieuwe kamergenoat zou slaan met een steelpan en dat er 
verder bleed zou vloeien. 

Vanwege uw stellige gedrag is er contact op genomen met de medische dienst om to verifieren of er in 
uw geval sprake zou zijn van een eenpersoons celindicatie (EPC), dit is niet het geval. 

lk heb u vanochtend gesproken en tijdens onsgesprek gaf u aan dat u altijd alleen heeft gezeten en dai 
daarom nu ook Wilde. De reden hiervan was u niet bekend waarnaar u ineens aangaf een tolk nodig te 
hebben. 

Hierop heb ik u de eerder genoemde disciplinaire straf opgelegd. U zult dagelijksgesproken worden of u 
medewerker wilt verlenen aan plaatsing met een celgenoot. Tevens laat ik uw gedrag objectiveren door 
een gedragsdeskundige, mocht deze mij het advies geven am EPC in te zetten zal ik mijn beslissing 
inpassen . 

De ingeslotene is door mij 
gehoord, alvorenslk de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genornen. 

Datum ondertekening 30/0 
De di re-cteur 



Datum J  dertekening 25/ 03/ 2013 
De di 

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

Disciplinaire straf (art, 61.1 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 11111111116 

Geboortedatum 411110Wir 
Cel 	 003 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienurnm err 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I ngang: 24/03/ 2013 om 15:00 uur 
Einde: 31/03/2013 om 15:00 uur 

Doze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft zich provocerend gedragen op de afdeling. Dit is ook te herleiden uit de veiliggestelde camerabeelden. 
Tijdens het hoor- en wederhoor door de di recteur geeft u juist de mensen aan het bedaren was en dat u niets 
kapot heeft gemaak. lk heb u gezegd u verhaal niet te geloven gezien de camerabeelden waarop duidelijk te zien 
is dat u de menigte opjut. Op de cam erabeelden is te zien dat u gedrag zeer provocerend was. 

Door uw gedragingen heeft u de orde, rust en veiligheid in de inrichting in ernstige mate verstoord. 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie tilt de Comm issie van 
Toezicht bij dezeinrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissle, kunt u de voorzitter van de beroepscommisdeverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
.feugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 20 /  03  	 Tijd:  11.'36  



m ondertekening 13/03/2013 
trecteutii 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 13/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

002 

Afdeling 
	

Ba.3 

Detentienummer 

1nrichting 
	 Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 12/03/2013 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: 13/03/2013 om 10:15 uur 
Einde: 16/03/2013 om 10:15 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U ondanks herhaald vragen door het dienstdoend personeel weigert medewerking te geven aan 
insluiting in uw cel. 
U weigert een opdracht gegeven door het personeel. Hiermee verstoort u de rust en orde op de 
afdel ing. 

De inges otene is door mij 
ge oor , alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 



m ondertekening 13/03/2013 
trecteutoi 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 13/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

002 

Afdeling 
	

Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 12/03/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 13/03/2013 om 10:15 uur 
Einde: 16/03/2013 om 10:15 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U ondanks herhaald vragen door het dienstdoend personeel weigert medewerking te geven aan 
insluiting in uw cel. 
U weigert een opdracht gegeven door het personeel. Hiermee verstoort u de rust en orde op de 
afdeling. 

De inges otene is door mij 
ge oor , alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 
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—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. 

sicesme"---  
Uitgereikt door:' 

Datum:  Pp / 	/  VI) 	Tijd: 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 15/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienunnmer 

Inrichting 

002 

Ba.3 

esdrogalP 

Detentiecentrum Schiphol 

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: 15/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 29/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft vandaag om 16.00 een gesprek gehad met twee hoofden over het feit dat u mee moet 
werken aan uw overplaatsing naar een andere afdeling op de Bl. U heeft daar aangegeven dat u 
niet wilde meewerken. Ik heb u vervolgens gehoord naar aanleiding van uw weigering. U heeft 
nogmaals aangegeven dat u niet mee wilde werken. U bent het niet eens met het feit dat u straf 
heeft gekregen. Ik heb u gezegd dat u gedrag vertoond dat niet acceptabeln is op de afdeling en 
dat indien wij van mening zijn dat u overgeplaatst moet worden, u hieraan mee dient te werken. 

heb u gezegd dat u een straf krijgt van 14 dagen en dat er per dag aan u gevraagd zal worden 
of u mee wilt werken aan de overplaatsing naar een andere afdeling. 

Inmiddels is bij tevens ter ore gekomen dat u suicidale uitspraken heeft gedaan., Indien u naar 
een andere afdeling zou moeten, zou u uzelf lets aandoen. 

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. 



rtekening 15/013/2013 

--S-arrcties-arof 	mdatregelen,opgelegd-tijdens-uw-dett ntie-ktmnen-ven-inv-14:3ed-zijn_op_n_w_s.i. 
—detivff: 

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 doo. 

Datum: /16_/  0,3 47.0/3  Tijd: 	:SC) UCtI 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 20/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 002 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer  

lnrichting 	Defentiecentrum Schiphol 

Hierbij deei 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) 

I ngang: 19/03/2013 om 14:00 uur 
Einde: 02/04/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Op advies van de psycholoog bent u in de observatie geplaatst gezien het felt dat u tijdens het gesprek 
met de psycholoog heeft aangegeven geen afspraken te kunnen maken mbt uw gedane suicidale 
uitspraken. 

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

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

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

Uitgereikt door: 

Datum: ("(9 / 3 / 	13  

 

Tijd:  /5-`00  

 

  



Disci plinaire straf (art. 51.1 PBVV) 

Inform atie per 25/03/2013 

Gedetineerde €411111M 
Geboortedatum 
Cel 	 023 
Afdeling 	Ba.3 
DetentienummerlaW 
inrichting 	Detentiecent rum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanieiding van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I ngang: 24/03/2013 om 17:00 uur 
Einde: 25/03/2013 om 17:00 uur 

Deze bestissin g Is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft zich constant gem engd in een discussie wat uiteindelijk tot een escalatie leidde op de afdeling. Dit is 
ook te herleiden uit de veiliggestel de camerabeelden. U bent diverse malen door het dienstdoende personeel 
aangesproken. Dit echter zonder resul teat. 
Personeel heeft u horen zeggen dat: "als ze niet naar ons luisteren, pakken wij ze morgen aan". 

Door uw gedrag heeft u de orde en rust op de afdeling verstoord. 

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

Datum ondertekening 25/03/ 2013 
De directeurs' 

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 daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com mi ssie van Toezicht bij deze Ind chting, 
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 Beroepscommlssie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum: 25 / (") /  ZOO. 	Tijd:  9,0 L{S 114A. L- 



Datum ondeirtekening 25/03/2013 
De directeu 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 	 (5" 
I n form atie per 25/ 03/ 2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 014 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer SUM 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 opsluiting In een strafcel (art. 51.1a PBW) 

I ngang: 24/03/2013 om 18:00 uur 
Einde: 25/03/2013 cm 18:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft onrust veroorzaakt op de afdeling door stelsetmatig met kracht tegen uw celdeur te schoppen. Tevens 
heeft u personeelsieden uitgescholden toen zij voorbij uw celdeur liepen. 

Tljdens het hoor- en wederhoor heeft u toegegeven dat u tegen uw celdeur heeft geschopt en heeft u toegegeven 
dat u geschreeuwd heeft naar het personeel. 

Door uw gedrag heeft u de orde en rust op de afdeling verstoord. 

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

Sanie 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 te schorsen. U schrijft dan naar: Read voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

U it ger ei kt door: 

Datum: 2 /  011 101.3  Tijd:  2.0 Lty tuAti- 



De Vestigingsdireete-
Voor deze, 

Dhr.GERIOM. 1'sti kngsdirecteur 

Badhoevedorp, 
Datum: 

Dienst Justitiele inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en Iustitie 

Beschikking 

Naam: 
Voorletter(s):' 

Geboortedatum: 
Geslacht: 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 3 L' 

Hierbij deel ik u mede dat u naar aanleiding van een schriftelijke melding op verdenking van het innemen 
van bollen en het geconsigneerd directielid daarvoor geraadpleegd hebbend u de volgende maatregel 

r opgelegd krijgt. 

Maatrcgcl: 
Uwordi voor de dour van zrw verbliff, op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplatitst. 
U bent uitgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heefi recht onder toezicht op een zwr luchten per dag. 

ingang: Bij binnenkomst op het Justitieel Complex Schiphol West, afdeling B 3b.0 blijft daar totdat 
de Kmar u schoon heeft verklaard door middel van een schriftelijke melding. 

Einde: 	Het moment dat u bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U wordt verdacht van het innemen van geprepareerde bollen welke niogelijk een stof bevatten vallend 
onder de opium wet categoric I. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loop! u ernstige risico's met betrekking tot my 
gezondheid. 

Beschikking uitgereikt op d.d: 3 - 3 - 20  13 
Tijd: i 	o 

11 
Uitgereikt door:.. _ _ 

U kunt tegen deze beslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriftelijk in bekiag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 



De Vestigingsdirecteu 
Voor deze, 

Mevre  

Badhoevedorp, 
Datum: q_5_9,21 3 

difeetrar--  

Dienst justitiele I nrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en justitie 

Besehikking 

Naam: MOM 
Voorletter(s): 

Geboortedatum: 
Geslacht: V 

Detentienurnmer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 0 I I 

Hierbij deel ik u mede dat u naar aanleiding van een schriftelijke melding op verdenking  van het innemen 
van bollen en het geconsigneerd directielid daarvoor geraadpleegd hebbend u de volgende maatregel 
opgelegd krijgt. 

Maatregel: 
U ivordt voor de duur van rnv verblijf op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent vitgesloten van deelname can activiteiten zoals gesteld in de PB 
U heeft recht onder toezicht op een uur luchten per dag. 

Ingang: Bij binnenkomst op het Justitieel Complex Schiphol West, afdeling B 3b.0 blijft daar totdat 
de Kniar u schoon heefi verklaard door middel van een schriftelijke melding. 

Einde: 	Het moment dat u bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U wordi verdacht van het innemen van geprepareerde bollen welke mogeliik een stof bevatten vallend 
onder de opium wet categoric I. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loom u ernstige risico's met betrekking lot int,  
gezondheid. 

Beschikking uitgereikt op d.d: lq- — (013 

Tijd: 09(2' ir 

Uitgereikt door:.   — 	 

U kunt tegen deze beslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriftelijk in beklag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 13/03/2013 

Ged et i n eerde  era  
Geboorted atu m 

Cel 
	

008 

Afdeling 	Ba,3 

Detentienummer 

Inrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 12/03/2013 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: 13/03/2013 om 09:00 uur 
Einde: 16/03/2013 om 09:00 uur 

Deze beslissing Is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Het personeel van de afdeling heeft u meerdere malen verzocht om uw spullen in te pakken omdat u 
wordt overgeplaatst naar een andere cel. Motivatie hiervoor is de orde, rust en veiligheid van de 
leefafdeling U bent in de ochtend van het aanzeggen van het rapport aangesproken op uw gedrag maar 
Iaat hierbij geen veranderingen zien. 
Bij het aanzeggen heeft u geen medewerking willen verlenen, daarnaast heeft het afdelingshoofd met u 
gesproken om u naar een andere afdeling te plaatsen en de consequenties van weigering medegedeeld. 
U bent geplaatst met behulp van IBT omdat u iedere vorm van medewerking weigerde. 

Bij het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u niet overgeplaatst wildeworden. U heeft hierbij 
geen rnotivatie gegeven waarom u op de afdeling wil verblijven. U heeft aangegeven, ondanks de sanctie 
die is opgelegd, niet mee tewillen werken aan de verplaatsing naar een andere afdeling. 

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

Datum ondertekening 13/ .3 013 
De directeur 

pgeleg.den-s-4w-veF41-iy-lcu-aTiaR-van  invloqd 3ijn 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 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 



near: Raad voor Strairechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: Dv / 	/ 	 Tijd:  ttg,30  



Dat 	ondertekening 12/03/2013 
De ire teu 

ci 	:4■47.svolver.... 

—datum: 
s-uw-deterrtickttrineti 	van invloed-ziitrorrtivt-v47- 

Ingang: 12/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 26/03/2013 om (1)6:00 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. 

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:  t 2 /  03 /  20 	Tijd: 	  



Z.) iv\ 0 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/03/2013 

Gedetineerde 	 EMONNEXP 

Geboortedatum 	 'MOW 

Cel 	 001 

Afdeling 	 Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Schiphol 

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) met betrekking tot: 
lk heb u gehoord, in het bijzijn van de Imam als tolk, in verband met de rapporten die u zijn 
aangezegd op 12 maart 2013. Toen de deur van uw cel op de isolatie/observatieafdeling werd 
opgedaan door het personeel bleek dat u voor de deur uw behoefte had gedaan. U bent verzocht 
om uw behofte op te ruimen en dat ik daarna met u in gesprek zou gaan over het rapport. U heeft 
in eerste instantie aangegeven dat u niet wilde opruimen omdat u wilde weten of u in deze moest 
blijven. lk heb u aangegeven dat u de keus heeft om op te ruimen of verplaatst te worden naar 
een andere cel waarbij ik bij het uitdelen van uw straf rekening zou houden met het feit dat u uw 
behoefte voor de deur heeft gedaan. Tegen de imam heeft u aangegeven dat u boos bent vanwege 
de wijze waarop u door het personeel bent behandeld. De imam heeft daarbij met u gesproken 
over de reden waarom u in deze cel verblijft. Er is gebleken dat u een aantal gebroken 
scheermesjes had en deze heeft u uit uw zak gehaald en aan de imam laten zien. De iman heeft 
de scheermesjes in ontvangst genomen. Toen u klaar was met opruimen, heb ik u in uw cel nader 
gehoord. Ik heb u gevraagd naar de reden dat u de orde rust en veiligheid heeft verstoord en 
waarom u niet uit de weg wilde gaan toen u hierom werd gevraagd. U geeft aan dat u op de 
afdeling anders wordt behandeld en dat u om suiker heeft gevraagd en dit niet heeft gekregen. 
Daarbij wordt u steeds bij het insluiten als eerste verzocht om naar binnen te gaan. lk heb u 
aangegeven deze opmerkingen mee te nemen naar het team, maar dat hetgeen u aangeeft niets 
afdoet aan het feit dat u zich netjes moet gedragen en aanwijzingen van het personeel op moet 
volgen. lk heb gevraagd wat u precies heeft gedaan, maar u ontkent dat u iets heeft gedaan. lic 
heb u tevens gevraagd naar het feit dat u uw celinventaris kapot heeft gemaakt. U geeft aan dat u 
dit inderdaad heeft gedaan omdat u erg boos was over de situatie. heb u uitgelegd dat ik dit 
niet acceptabel vindt, u heeft niet alleen de orde rust en veiligheid verstoort, maar tevens 
rijkseigendommen vemield. 1k leg u, gezien het feit dat u uw behoefte in uw cel heeft gedaan en 
er scheermesjes bij u zijn aangetroffen geen disciplinaire straf op, maar een ordemaatregel. Ik 
heb u uitgelegd dat u 13 maart gezien zal worden door een psycholoog ivm uw gemoedstoestand. 
U heeft aangegeven dat u niet gek bent en dat het u niet interesseeert of ik u 14 of 20 of nog meer 
dagen in deze cel laat zitten. 



in 28/03/2013 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 28/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum +ILA f  

Cel 	 Ola 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienummer erna 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 uren afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

I ngang: 27/ 03/ 2013 om 19:00 uur 
Einde: 28/03/2013 om 10:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft geweigerd op de afdeling om met 'emend geplaatst te warden op cel. U heeft daarbij aangegeven 
dat u een eenpersonscel indicatie heeft. U heeft daarop geweigerd om uw cel binnen te gaan. U bent om 
deze reden om de isolatie geplaatst, maar u bleef volhouden dat u een EPC had. Na onderzoek is gebleken 
dat u een EPC indictie heeft gekregen en u bent daarom direct weer teruggeplaatst naar de afdeling. 

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

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

...,Saflet.i-es-ei:Lafmagmelearsa-gel-egcl-titden-s u n n en varLituiteed-zijn-op-uw-v±.-clatum . 

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. 

..m•1111111 

Uitgereikt door 

Datum:  ) 8 /  COI/  20  Tijd:  1C110 .11LUZ.. 



?)v\P\ 0 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 14/03/2013 

Gedetineerde (WNW 
Geboortedatum 

Cel 	 02a 

Afdeling 	Bc.2 • 

Deten ti en um m er 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d,d. 13/03/2013 u heden, na door mij to 
zijn gehoord, de volgende discipli n ai re straf is opgelegd: 

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

I ngang: 13/03/2013 om 16:00 uur 
Elnde: 16/03/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Het meerdere malen niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel 
U wil eerst in gesprek met de medische dienst alvorens u in de cel geplaatst wilde worden. Ondanks uitleg van 
het personeel blijft u volharden in uw mening.0 wilde niet in uw cel pleats nemen. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u eerst een paracetamol wilde hebben alvorens u in de 
cel geplaatst werd. In het gesprek dat ik met u gevoerd heb wilde u niet accepteren dat u geduid moest hebben. 

De ingeslotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disci plinai re straf heb genom en. 

Datum ondertekenin 14/0 
De directeur 

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van doze 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 St rafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door l 	  

Datum: _Pi I  3 r 	13  no:  / .‘i0  



IZAr 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum OVIENiMb 

Cel 	 10a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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) 

I ngang: 07/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/03/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb gen omen 

U bent in de afzondering geplaatst nadat u personeel in een andere locatie heb aangevallen. De straf die 
hiervoor hebt opgelegd gekregen heeft u in detentiecentrum Schiphol uitgezeten. 
Daarnaast heeft u gedreigd met automutilatie wenn eer u wordt uitgezet, in verband met uw 
gemoedstoestand en de nadere uitzetting pleats ik u voor uw eigen in de afzonderingscel. 

U zal zo spoedig mogelijk gezien warden door een gedragsdeskundige. 

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 onderte 	 20 
De directeur 

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

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 clan near: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:Ca /  er\ /  ZO\3  Tijd: 	  



Dal 	ondertekening 20/ 03/ 2013 
De rect 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 
	

O 

Inform atie per 20/ 03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum ate 

Cel 	 Ola 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienummer 	lid 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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) 
U bent op dinsdag 20 maart van uit DC Alphen overgepiaatst naar DC Schiphol. Er is gebleken dat u in 
DCA reeds op de obs zat imv suicidale uitlatingen. U bent om deze reden ook in DCS in de obs geplaats 
om het advies van de psycholoog of te wachten. 

I ngang: 19/03/2013 om 14:00 uur 
Einde: 02/04/ 2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

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. 

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 Cornmissie 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 schrilft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbeschermi ng, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 6967  1 3  /  c.901h 	Tijd: 	30 



ning 24/03/2013 
De di 

4.1 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 24/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

22b 

Afdeling 
	

B c.1 

Detentienummer 

Lnrichting 
	 Detentiecentmm Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 24/03/2013 u heden, 
na door mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 24/03/2013 om 08:45 uur 
Einde: 28/03/2013 om 08:45 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft toegeven fysiek geweld gebruik te hebben tegen uw celgenoot. U heeft een kopje, welke 
u in uw hand had, achter op het hoofd van uw celgenoot geslagen. Hiermee heeft u uw celgenoot 
verwond en moest deze gezien worden door de medische dienst. U heeft aangegeven dat u niet 
wist dat u een kopje in uw hand had. 
Na uw straf zult u niet terugkeren naar uw huidige cel er zal u een andere cel op de afdeling 
worden toegewezen 

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



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: 
v 

Datum: 	/  c 	/  _D_c) 	Tijd: 	 
00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nform atie per 19/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 20b 

Afdeling 	Ba.1 

DetentienummerMa 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede,uw gemoedstoestand 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) 

Ingang: 19/03/2013 om 08:00 uur 
Einde: 02/04/2013 om 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dal u 

U bent als vluchtrustrant binnengekomen bij het detentiecentrum. Tijdens uw vervoer naar het centrum 
heeft u suicid ale uispraken gedaan. Wij zijn Kier van op de hoogte gesteld door de Dienst Vervoer en 
Ondersteuning. 

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

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

Datil 	derte 
	

ing-191-03/ 2013 

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

Uitgereikt door: 

Datum: 	 1 9 f^* 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

41111111111 
28a 

Inrichting 
Detentiecentrum Schiphol 

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) 
U heeft in de nacht van zaterdag 25 mei op zondag 26 mei 2013 aangegeven dat het niet goed 
met u ging en dat u op eigen verzoek naar obs wilde. U heeft hier gesproken met het 
afdelingshoofd en gezegd dat u uzelf iets aan wilde doen. Daarbij haalde u een scheermesje uit 
uw niond. Ik heb u gehoord en tegen u gezegd dat gezien uw uitlatingen en het feit dat u een 
scheermesje uit uw mond haalde, me zorgen om u maak. U heeft gezegd dat u zich niet gehoord 
voelt door de medische dienst. U bent net gesproken door een verpleegkundige van de medische 
dienst die u heeft uitgelegd dat u naar het ziekenhuis gaat voor uw rug. 1k ben niet bekend met 
uw medisch dossier. U heeft gezegd dat indien ik u niet vandaag naar uw eigen cel terug laat 
pan, u op de obs zal blijven. Ik heb tegen u gezegd dat gezien uw uitlatingen, ik dit niet toe zal 
staan. U heeft gezegd dat u dan niet meer gaat eten en drinken. U wordt beoordeeld door een 
psycholoog, deze zal mj adviseren over uw psychische toestand. 

Ingang: 26/05/2013 om 05:30 uur 
Einde: 09/06/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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



Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 
4e.leyisaawyttft 

Inforniatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	cia10 

Cel 	 24a 

Afdeling 	 Ba.2 

Detentienummer 	MStall 

Inrichting 
Detentiecentrum Schiphol 

• • LL,  

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.I PBW) 

Ingang: 08/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 22/05/2013 om 12:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft 2 scheermesjes doorgeslikt, omdat u naar eigen zeggen niet naar de tandarts mag. 
U bent naar het ziekenhuis gebracht om deze mesjes te laten verwijderen, dit is met een mesje 
gelukt, met het andere mesje niet. 
U heeft hiermee uw eigen veiligheid emstig in gevaar gebracht. 

Verder heb ik u aangegeven dat, u op de tandartslijst komt te staan, de tandarts u de eerst 
volgende spreekuur zult zien. 
Met u is afgesproken dat, u maandag gezien zult worden door een gedragdeskundige. 
Ik laat mij door de gedragsdeskundige adviseren over verblijf in de OBS. 
Tijdens uw verblijf in de observatie, zal uw ontlasting een zeef passeren, om te kijken of het 
scheermesje er inzit. 
Wanneer het scheermesje gevonden wordt, in uw ontlasting, zal de medischedienst een advies 
geven mbt uw gezondheid. 

lndien 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. 



tum 
e dire 

ndertekening 09/05/2013 
tet 

U ku schrt e tjk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ke 
	

bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
bek commissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In a yachting van de uitspraak van de beklagcoMmissie, kunt u de voorzitter van de 
ber epscornmissieverzoeken 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; infr 

6  Tijd:  I  Datum:  Cj 	/ 	 

 

 

   



'OP 

Disciptinairestraf (art. 51.1 PBW) 

In form atie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

GeboortedatuM 

Cel 	 09b 

Afdeling 	Bc.1 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

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

I ngang: 08/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 13/05/ 2013 om 08:00 uur 

Daze beslissi ng is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft een personeelslid meerdere malen geduwd. Daarbij heeft getracht het personeel te raken met 
een voetball. Het personeel heeft u gesommeerd hier mee te stoppen, echter bleef u volharden. 
U heeft geweigerd om deel te nemen aan de warming up alvorens het sportmoment zou aanvangen. 
Uw gedragingen, wegschieten van de pionnen en de bal, heeft ertoe geleid dat de overige ingeslotenen 
verbaal reageerden. Dit was zodanig luid dat personeel in de naastgelegen ruimte polshoogte kwam 
nemen. 
U heeft geweigerd retour te gaan naar de afdeling ondanksopdrachten van het personeel. Door uw 
toedoen en de reactie van de overige ingeslotenen is besloten de activiteiten te stoppen. Door 
assisitentie van personeel is een escalatie voorkom en echter heeft u de rust, orde en veiligheid ernstig in 
gevaar gebracht. 

Tijdens het hour- en wederhoor heeft u aangegeven dat u geen zin had in sport en dat u niet heeft 
geduwd. U wilde alleen maar voetballen. Redenen waarom u het personeelslid heeft geduwd wildeu niet 
opgeven. 

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

Datum ondertekening 08/05/2 
De directeur 



Datum ondertekening 21/05/20 
De di recteur 

Ordennaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/05/2013 
zifittfirtw  

..1P1H11,--1° 
MOM 
12b 

Afdeling 	Bc.1 

Detentienummer mg. 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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. 24a1 
P8W) 

I ngang: 21/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 04/06/2013 om 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U bent in de afzondering geplaatst vanuit gezondheidsrisico en het slikken van mogelijk contrabanden. 

U bent in de afzondering geplaatst omdat er door het diensdoende personeel geconstateerd is dat u in 
de fouilleerruimte mogelijk contrabanden hebt ingeslikt. Aan het einde van het bezoek heeft u mogelijk 
contraban den ontvangen van een medebewoner. HI ervan is ook verslaglegging opgemaakt. Tijdens 
controle van personeel is er niets bij u aangetroffen echter heeft u toch kans gezien om wederom 
mogelijk contrabanden in te slikken, daarnaast heeft u ook materiaal verstopt in uw onderbroek. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat hetgeen u ingeslikt heeft "snoepjes" waren, 
ondanks dat ik u informatie hebt gegeven dat er een verklaring is afgegeven dat het op plastic verpakt 
materiaal ging blijft u bij u standpunt. Eveneens het verstoppen van snoepjes in uw onderbroek is voor u 
geen red en om of te wijken van u eerder gemaakte opmerking dat het snoepjes zijn. 

Aangezien ik van mening ben dat het hierbij mogelijk om in slikken van contrabanden gaat pleats ik u 
voor uw eigen veiligheid onder cameratoezicht maar tevens word t er een zeef op het toilet geplaatst. 1k 
zal me door de medische dienst laten adviseren aangaande uw verblijf in de afzondering en als er 
contrabanden worden aangetroffen in de zeef zal u hierover warden geinfomeerd. 

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. 

Gedeti n eerde 

Geboortedatu m 

Cel 



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 klaagsthrift Stinirt U ban de Secretatis 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: Read voor Stfafretiertstoepassing en ,ougdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC D eciAtogigwz 

Uitgereikt door: 

Datum:  ',2.1 / 	7.01.1)  Tijd:  I lob 	. 

A"'1,41. 



'4:45104447pik 

Datum ondertekeni 
De di recteu 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 19/05/2013 

affiggh 
Geboortedatum AMP 

Cel 	 29b 

Afdeling 

Detentienurrrkil 
I nrichting litilititatntiecentrum Schiphol 

Hierbij deel Milt:16de, 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: 19/05/2013 om 15:00 uur 
Einde: 02/ 06/2013 om 15:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U bent in de afzondering geplaatst omdat u aan heeft gegeven dat u meerdere tabletten heeft geslikt.  
Hierbij heeft u gebraakt en daarbij lag u ineengekrompen op de vloer van uw cel. Na informatie van een 
medebewoner, die heeft vertaald, zou u aan hebben gegeven dat u door wil. Vermoedeljik betreft het 
hier tabletten die betrekking hebben op de maag. 

U bent geplaatst in de afzondering voor uw eigen veiligheid. 

Tijdens het hoor en wederhoor, waarbij gebruik is gemaakt van een tolk (personeelslid), heeft u gezegd 
dat het allemaal niet waar zou zijn. U heeft wel medicatie geslikt echter wilt u niet dood. Het gesprek 
heeft u later vervolgd in het Engels terwiji u bij de medische dienst niet heeft gereageerd in het Engels. 
Aangezien u verschillend informatie verstrekt zal u worden beoordeeld door een gedragsdeskundige. 

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. 

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 acZatl ing van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
ber 	,Aamissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor StrafrechtstoepasiVAM,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 

Gedetineerde 



30137, 2500 GC Den Haag 

„teaszsal 
Uitgereikt door. 	 6 .  " 

Datum: lq 	0 5  2.0 	Tijd: 	0 tku JR 
,i4reAssmr.„ 

iitAxtram4i,  

olitItefft 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 11. 
Geboortedatum 

hi 0 

Cel 
	

29b 

Afdeling 	lab:1W 

Detentienumme 

lnrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, 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 vandaag een gesprek gehad met de psycholoog. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de psycholoog mij 
geadviseerd om u gedurende de insluitingsuren, tussen 17.00 en 8.00 op de obs te plaatsen in verband met uw eigen 
veiligheid. Gedurende de uitslutingsuren kunt u recreeren op de afdeling N.vaar u uw cel heeft met uw spullen. Indien u 
zich tijdens de uitsltuingsuren niet gedraagt, de orde rust en veiligheid verstoort of er vermoedens zijn dat u een gevaar 
bent voor uzelf, zal u ook overdag op de obs worden geplaatst. 

Ingang: 31/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 14/06/2013 om 16:00 uur 
Dc gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Het betreft een advies van de pscyholoog. 

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 o ertekening 31/05/2013 
iDe direict 

talgaToswrtr, 

Sanoties-en-efrrraatregrferMrgeirgdathjelens-u.AL-detentie-lannen-wn-irw400dzijn..opuu,v_v_i_klatum 

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: 3 I /  6/ 20 1 3  Tijd:  2 1  00 



Uitgereikt door: 

Datum: 	5 /  Zo 13 Tijd:  2 I 10 

/MO 
Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 111111.11Br 

Cel 	 13elfeetft3 

Afdeling 

DetentienummereM 

Inrichtinp_ 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mij to zijn gehoord, dat o de volgende ordemaatregel is opgelead: 
2 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.‘ cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ineang: 31/05/2013 om 11:00 our 
Einde: 03/06/2013 om 08:00 uur 
De gedetineerde is door mil 
gehoord, alvorens ik de beslissine van de opgclegde ordemaatregel heb genomen 

Ik heb u gehoord naar aanleding %an ow plaatsing in de OBS voor u« eigen veiligheid. 1k heb u gevraagd of u kart uitleggen waarom 
u bier zit, aangezien het a fdelingshoofd met u heeft gesproken. ik wilgraag uw kant horen. U heeft gezegd dat u vanmorgen bij het 
ziekenhuis bent geweest en dat u zich op de terugw eg niet goed voelde. U heeft dit tegen de medewerkers van het vervoer gezegd en 
deze hebben u geholpen. Toen u terug kwam in de inrichting heeft u gevraagd ofu wat water en suiker mocht. U bent op bed gaan 
liggen, heeft wat gedronken en heeft om 2 paracetamol gevraagd waarvan u cr eentje heeft gekregen. U bent in de afgelopen periode 
een aantal keer (mud geworden. U heeft daarbij steeds zelf of met behulp van het personeel water over uzelf been gegooid waarna 
het weer beter met u ging. Gelet op het felt dat u cm deze reden vanochtend oak naar de neurloog bent gewecst, maak ik mij zorgen 
om u welzijn en heb ik besloten om u cinder cameratoezicht in de obs te plaatsen om u fysieke gesteldheid te monitoren. lk heb met u 
afgesproken dat u extra mag roken. U heeft aangegeven dat dit echt te tang was en dat het weer goed met u ging. ik heb u 
aangegeven dat u dat kan vinden, maar dat ik me zorgen maak en dat ik verantwoordelijk ben voor uw gezondheid en welbevinden. 
U heeft aangegeven dat u geen straf heeft een in beklag zal gaan. ik heb u gezegd dat u inderdaad geen straf heeft, maar dat aan u een 
maatregel is opgegeled en dat u dit goed recht is. Tevens zal ervoor zorgen dat de imam nog bij u langskamt omdat u niet naar de 
dienst van de imam kon vandaag. 

Indien van toepassing zal dagclijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel gchandhaafd dient to warden. 

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

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



Datum o ertekening 03/05/2013 
De dire 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum gimmip 

CeI 	 35a 

Afdeling 	Ba.1 

Detentienurnmer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hlerbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk varslag d.d. 02/05/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang 02/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/0512013 om 13:00 uur 

Doze beslissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
Vandaag weigerde u om 17.00 uur uw cel in te gaan omdat u ruzie heeft gemaakt met u celgenoot. Daarnaast gaf 
u aan dat u last had van het felt dat hij op cel rookte, eerder was dit geen probleem omdat al een aantal weken 
met u celgenoot de cel deelt. In het gesprek dat ik met u heb gevoerd heb ik u uitgelegd dat u niet zelfstandig 
beslissingen kunt nemen waar het gaat om overplaatsingen. 

lk heb met u afgesproken dat er morgen gekeken zal gaan worden om aan uw wensen te kunnen voldoen. 

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

San es en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van invtoed 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 dete beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcammissie uit de Commis.sie 
van Toezicht bij dezeinrichting, 
In afwachting van de uitspreak van de beklegcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuityoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: Read 
voor Strafrechtstoepassing en ...ugdbesCherming, Voorzitter Beroepsconirnitsie, Rostbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

.4  
Uitgereikt door:,—  

Datum:  403/  &;./  2(7(3 Tijd: 	.5.-29  



Datum ondertekening 	/2013 
De di recteu 

ban 

970 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum Wis 
Cel 	 03a 

Afdeling 	Ba 1 

Detentienummer 

Inrichting '1"71:11  Detentiecentrum 
;,,vslo+lionoie 

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

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

Ingang: 08/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 11/05/2013 om 08:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Het verstoren van de rust en orde op de afdeling. 
U heeft een medeingeslotene die op uw kamer was ingedeeld geweigerd, hierbij heeft u de persoonlijke 
bezittingen van de persoon op de afdeling gegooid. Het personeel heeft u uitgelegd dat u iemand op cel 
geplaatst krijigt en dat de spullen op cel dienen te blijven staan. 
U heeft geen eenpersoonsindicatie waardoor u een mede bewoner op u kamer geplaatst krijgt. 
U heeft aangegeven dat u iedereen zal weigeren en dat u dan beter in de afzondering kan blijven. Het 
maakt voor u geen verschil of het iemand is die dezelfde teal spreekt of uit het land van herkomst komt .  

Tijdens het hoor- en wederhoor wat heeft plaatsgevonden met behulp van een tolk heb ik u aangegeven 
dat u na de opgelegde sanctie zal worden overgeplaatst naar een andere afdeling. 

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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag wairop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Comm issie 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 



beroeps-commissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing teschorsen. U schrijft clan 
naar: Read year Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter E3eroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag.  

Uitgereikt door: 

Datum: 
(DC) 



Ordernaatregel (art: 23/24 PEW) 

Inform atie per 22/04/2013 

Gedetl n eerde MAW* 

Geboortedatum OMR 

Cel 	 s14 

Afdeling 	Etage 

Detentienummer 

lnrichting 
	

Den Haag, Just. Medisch Centrum 

Hlerblj deel lk u made, uw gem oed stoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a.1 PBW) te 
wet en: 
U verzet zich tegen een overplaatsing naar DC Schiphol. U tracht zidh zeif te beschadigen of letsel toe te • 
brengen. Om die reden wordt u omwille van uw veiligheid, het voorkomen van letsel en een goede observatie 
van uw toestand onder cameratoezicht geplaatst is een afzonderingscel. Tevensdient de maatregel schade of 
letsel aan het personeel to voorkomen. You precludes a transfer to DC Schiphol. You are trying to harm yourself 
or Inflict Injury. For that reason, you will be for your satety, the prevention of injury and a good observation of 
your condition placed under camera surveillance Is a observationcel • It should also prevent damage or injury to 
the personnel staff, 

Ingang: 22/04/2013 om 10:30 uur 
Ende: 25/04/2013 om 10:00 uur 
De gedetlneerde Is door mlj 
gehoord, alvorenslk de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

I ndien 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. 

 

Tijd: 
-VA.0 

  

Datum onct-thMsgthr j 22/04/2013 
De directetQUIMMIS. 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing tlnnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretarls 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 
beroepscommissieverioeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Flaad 
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

;.- 

Arr411.1ft'ir 
Uitgereikt door: 

Datum:1-1 /  U I 	 



Datum on derte 
De di recte 

2013 

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

Ordernaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 04/04/2013 

Gedetineerde MOM 
Geboortedatu 

Cel 

Afdeling 	Cb.3 

DetentienummeratiM 

I nrichting 	ilagtentiecentrum Schiphol 

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: 03/04/2013 om 18:30 uur 
Einde: 17/04/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U bent teruggekomen van het vliegveld tijdens uw uitzetting omdat u asiel heeft aangevraagd. Gezien uw 
gemoedtoestand eerder op de dag, waar tevens een rapport van is opgenomen, bent u opnieuw in de 
obs geplaatst. U zal beoordeeld worden door een gedragsdeskundige. 

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

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

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

Uitgereikt door: 

Datum: C44 / 	 ;c41g;;..1. 	5- 



Datum onderteke 
De directeur 

g 04/04/ 

Sancties en o egel en, opgelegd tijdensuw detentiekunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 04/04/2013 

Gedetineerde 

Geb oortedat um WNW 

Cel 	 11a 

Afdeling 	Cl"'13g. '4 ; 

Detentienummer sow 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatied.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

I ngang: 03/04/2013 cm 14:30 uur 
Einde: 03/04/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U bent in kennisgesteld van het feit dat u uitgezet zou worden door DT&V. U heeft daarbij aangegeven dat 
u zichzelf lets aan zou willen doen. Om daze reden bent u in de OBS geplaatst tot het moment van uw 
uitzetting. Tijdens de plaatsing in de obs is gebleken dat u de beschikking had over een mes. Dit mes is u 
afgenom en voordat u naar de obs bent begeleid. 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen daze 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 m issie van Toezicht bij daze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor St rafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

D at u m 	 Tijd: 	It'd  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde tag. 
Geboortedatum firiM  
Cel 	 04a 

Afdelin g  

Detentienum m ere.*  

lnrichting 	Detentiecen trum Schiphoi 

H ierbij deel ik u rnede, uw gemoedstoestand 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)  

Ingang: 19/04/2013 om 13:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 13:00 uur 
De gedetineerde is door mil 
niet gehoord, met al s reden dat u 

U zichzelf aan het automutileren was op de afdeling. U hlernaast in de observatiecel bent gezien door de 
psycholoog. Deze adviseerde u in de observatie te houden onder cameratoezicht tot nader order. 
In de observatiecel heeft u tevens geweigerd om medewerking le verienen aan de behandeling van uw 
wonden en in gesprek te gaan met de psycholoog, 

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

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

U kunt 	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 bi j  deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de bekiagcommiseie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging  van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jflgdbewherm Ing, VoorzItter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Lusimork   

Uitgereikt door:
)
_ 	 - 	 

Datum: 	,  2,0 	TiJd: 	: 00  



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

VNo 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum IWO 
Cel 	 04a 
Afdeling 
	

Cb.3 

Detentienumme 
I nrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

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

Ingang: 27/04/2013 om 21:00 uur 
Einde: 29/04/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft gespuugd in de richting van een mede-ingeslotene. Tevens heeft u een dreigende houding richting 
personeel aangenomen waarbij u meerdere malen de instructies van het personeel niet heeft opgevolgd. U heeft 
meerdere malen de kans gehad om uw agressie te staken echter dankzij het ingrijpen van het personeel is erger 
voorkomen. 
Door uw agressieve gedrag zijn uw recente verwondingen opnieuw geopend. Om impulsagressie, gericht tegen 
uzelf, te voorkomen heb ik u in afzondering geplaatst. 

Tijdens het hour en wederhoor, waarbij een collega die de arabische taal machtig is heeft vertaald, heeft u 
aangegeven dat er inderdaad een escalatie op de afdeling heeft plaatsgevonden. 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld 
van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie ult 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 Beroepsareissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: 2.0 LA' a611 tick  TO:00  



Datum ondertekenin 
De directeu 

Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 18/04/2013 

Gedetineerde 

Geb oortedatum 

Cel 

Afdeli ng 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel 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. cam eratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
U bent voor uw eigen veiligheid in de afzondering geplaatst. U veroorzaakt op de afdeling onrust door 
iedereen te overtuigen van uw religie. U bent hierop niet aanspreekbaar en blijft meerdere herhalen wat u 
heeft gezegd. Naar aanleiding van dit gedrag en de vervuiling in uw cel heeft u de opdracht gekregen om uw 
ultiatingen te stopppen en uw cel schoon te maken. Hierop heeft u geen gehoor gegeven en heeft daarbij 
celinventaris kapot gemaakt wat aanleiding is geweest om u naar de afzondering te plaatsen. Uw gedragingen 
zijn van then aard dat u bent gezien door een gedragsdeskundige en mij heeft hierin heeft geadviseerd. 
Daarnaast wordt er beleid ingezet ten aanzien van medicatie. 

ingang: 18/04/2013 om 09:00 uur 
Einde: 02/ 05/ 20V om 09:00 uuirv.: 
De gedetineerde is door mlj 
niet gehoord, met als reden dat u 

De geestelijke toestand is dermate dat een hoor en wederhoor geen meerwaarde heeft. 

I ndi en 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. 

Sa cttes- 	at egelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen dezebeslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcom missie uit de 
Com m issie van Toezicht bij dem 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 &ugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

MOP 
Ui t ger ei kt door. 

Datum:  /131/ 	2013 	Tijd: 	/ 3 : 47  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienurnmer 

Inrichting 

---..meetzsalaap 

34a 

Cb.2 

WOW 

Detentiecentruin Schiphol 

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: 12/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 26/04/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U bent vandaag overgeplaatst vanuit de C2 naar de B1 B. 
Toen u daar aan kwam, weigerde u in uw cel te betrekken en wilde niet de afdeling op. 

• 

U bent meerdere malen gesommeerd om uw cel te betreden u heeft stellig geweigerd om de cel 
te betreden. 

U bent naar de OBS gebracht, tijdens uw verplaatsing heeft u hevig verzet geboden u heeft 
geschopt 

naar het dienstdoende personeel, u bent voor uw eigen veiligheid gedragen naar de OBS. 

U heeft tijdens het horen niet gereageerd op mijn vragen die ik u stelde. 

Over de duur van uw verblijf zal ik mij laten adviseren door een gedragsdeskundige. 
Dagelijks zal bekeken worden of deze ordemaatregel gehandhaafd moet worden. 



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

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

- - 	rege en, opgelegd tijdens uw detentie 

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. 

urine 

Uitgereikt door: 

 

 

Datum:  1 3 	,COI 3  Tijd:  /A...? v 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 23/ 04/ 2013 

Gedeti neerde 

Geboortedatum 

Cel 	 19a 

Afdeling 	Cb.2 

Detentienummererdit 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij dee' ik u mede, dat u de volgendeordemaatregel is opgelegd: 
2 uren afzondering in afzonderingscel (art. 24,2 PBW), observatied.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
Uithert schriftelijk verslag d.d 23 april is gebleken dat u zich met een koffiekopje in de hand heeft 
gesneden. U heeft daarbij tegen het personeel gezegd dat u stemmen in uw hoofd hoorde. U bent 
vanwege uw eigen veiligheid in de obs geplaatst totdat u bent bezocht door de gedragsdeskundige die 
een uitspraak heeft gedaan over uw gemoedstoestand. 

I ngang: 23/04/2013 om 15:00 uur 
Einde: 23/ 04/ 2013 om 17:00 uur 
D e gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

I ndien 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. 

  

el4iffien-s-uw 	dctcatic kun neft-V8fv-i-n-vieee414n-ap_uly v.i . datum. 

   

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin nen 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 om 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: 

03 
Datum:"D.N, / 	/  I))  	Tijd:  tc  



Datum ondertekenin 
De directeu 

ei-t-iitiemas-uw-E1eteatfe ee-i-e-ylocd zijn op uw  v.i. datum. 

af t  
Ordernaatregel (art. 23(24 PBW) 

lnformatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum WM& 
Cel 	 02b 

Afdeling 	Bc.3 

D et en ti enum m ergo" 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

I ngan 9: 17/ 04/ 2013 om 13:00 uur 
Einde: 01/05/2013 om 13:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft aangegeven dat u zichzelf wilt verhangen-indien u Met vrijuit gaat. 
U heeft aangegeven medicijnen te gebruiken maar u wil niet aangeven welke medicijnen. 
U bent voor uw eigen veiligheid in de OBS geplaatst, 

lk zal mij inzake de duur van de ordemaatregel laten adviseren door een gedragsdeskundige 

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

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

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

IstmilifIESIENIelloweass  
Uitgereikt door: 

Datum: A / 	/  !99 	Tijd: 	/61  
7 



Datum ondertekenin 
De diraleur 

Ordemaatregel (art. 23124 POW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 288 

Afdeling 	Cb.3 

Detenti en urnmerall 

lnrichting 	Detentiecentrum Echiphol 

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

Ingang: 23/04/ 2013 om 18:00 uur 
Einde: 24/04/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U bent op 23 apriI in de afzonderingscel geplaatst vanwege suicidale uitspraken die u eerder heeft gedaan in een 
andere inrichting. U bent hiermee bekend bij de medische dienst echter op het tlidstip van aankomst in DCS was 
er geen gedragsdeskundige ter plaatsen voor een inschatting 

lk heb u 24 april omstreeks 8 uur gesproken en u de situatie medegedeeld. U gat daarbij aan dat u in afwachting 
bent van een uitzetting en dat u zich rustig zult gedragen. lk heb u aangegeven dat u gezien zal worden door een 
gedragsdeskundige wet in de middag dan ook heeft pleats gevonden. 

Gezien uw gemoedstoestand en het advies van de medische dienst heb ik besloten om u te plaatsen in een 
reguliere meerpersoonscel en uurscontrole. De terugplaatsing near een reguliere afdeling heeft aan het eind van de 
middag pleats gevonden. 

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

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

Sancties 	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 beklagcornmissie 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 
,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:, 

Datum: 	/04, /  Zo (S  Tijd:  110 :90 ix.n,a. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 17104/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 10646142214'3mr.  

Cel 	 VsJ`t a 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienum nneriplie 

In richting 	Detentiecentrum Schiphol 

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: 

1 dag opsluiting in eigen cel of verblijfsruimte (art. 51.1a PBW) met televisie 

Ingang: 17/04/2013 om 15:30 uur 
Einde: 18/ 04/ 2013 om 15:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent door het personeel aangesproken dal u geen spullen uit de etenskar mag pakken. I ndien u extra eten 
wil hebben kunt u dit vragen aan het personeel. Het personeel heeft u dit uitgelegd. Het personeel heeft u 
verzocht uw handen uit de etenskar te halen. U heeft deze opdracht geweigerd op to volgen. Vervolgens heel 
u verbale agressie getoond jegenspersoneel. 
Uwe gedrag vindt ik onacceptabel en leg u daarom bovengenoem de straf op. 

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

fi 
Datum on 
De directeu 

fi 
18/04/ 2015_ 

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

U kunt schriftelijk 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 m issie van Toezicht bij dezeinrichting, 
In afvvachting 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 Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag.  

// 

Uitgereikt doe! 

Datum: y / 	7 	Tijd: 	00 ultk 112i 



Datum ondertekening 
De directeur 

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

B rvib 
Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 16/04/2013 

Gedetineerde 46.  .egmela 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienurnmer 

lnrichting 	-DetentIecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mij tezijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
1 dag afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a1 PBW) 

I ngan g: 16/04/2013 om 15:00 uur 
Einde: 17/04/2013 om 15:00 uur 
De gedetineerde Is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

Op advies van de gedragsdeskundige en in verband met de naderende uitzetting wordt u in de afzondering 
geplaatst. Er bestaat een verhoogd risico omdat u morgen wordt uitgezet naar land van herkomst. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u uzelf niets zal aan doen en dat de plaatsing in de 
afzondering geen meerwaarde heeft. 

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

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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Comm issie 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. 

    

kc.e ,iver) cieleikeil tin2 ati2eZ- Uitgereikt door: 

   

   

Datum: 	 .20/3  Tijd:  8:30  



Oh 0 

Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/04/2013 

Gedeti neerde 
Geboortedatum 

Cel 
Afdeling 	Bc.2 
Detentienummer Wee 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in 
opgelegd: 
41 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 

U heeft aangegeven niet meer te willen eten en 
controles van de arts. 

Ingang: 27/04/2013 om 14:00 uur 
Einde: 02/05/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met ats reden dat u 

aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 

24a.1 PBW) 
drinken, alsmede niet mee te willen werken aan de 

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 ondertekenin 28/0 
De directeu. 

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

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

I 

t  Uitgereikt door: 	__ 4111L_  — 

Datum:  9 P 	1-i  i  a 0 	Tijd:  1•P: 3  



8ine;, 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

informatie per 29/ 04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum WOW 
Cel 	 006 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienurnmer 

lnrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Flierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 dagen Observatie gedurende dag en nacht middels cameratoezicht in uw verblijfsruimte (art. 34a.1 
PBW) 
U heeft suicidale uitlatingen gedaan. U bent vandaag (29 april) bezocht door een psycholoog om uw 
gemoedstoestand te beoordelen. De psycholoog heeft mij geadviseerd om u in de observatiecel ander 
cameratoezicht te plaatsen. 

I ngang: 28/04/2013 om 22:00 uur 
Einde: 12/05/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

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

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

D atu 	dertekening 29/ 04/ 2013 

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 ken nis 
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 schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissle, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _Am._ 

Datum: 	/  0-1 /  .2.013  Tijd:  iOC.)  



Se 

Datum ondertekening 08/04/201 
De directeurilliMM 

M-7 _ leed-Rits-op-tiw v.i. datum. 

Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/04/2013 

Gedetineerde Cana 

Geboortedatum 

Cel 	 001 

Afdeling 	Ba.3 

D et en ti en urn m erana 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deal 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) 

Ingang: 08/04/2013 om 08:00 uur 
Einde: 22/04/2013 om 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

U heeft aangegeven dat u vrijwillig in de afzonderingscel wilt verblijven omdat u het te druk vindt op een 
leefafdeling. U wilt rust hebben en een overplaatsing naar een andere afdeling heeft in uw beleving geen enkele 
meerwaarde. Zoals u aangeeft zijn er op iedere leefafdeling ingeslotene die zorgen voor drukte op de afdeling 
Met u de afspraak gem aakt dat u kenbaar maakt wanneer u naar de afzondering wilt gaan. Als u besluit dat u 
naar de afzondering gaat betekend dit dat u voor een overnachting naar de afzondering gaat en het de volgende 
morgen aangeeft indien u terug wilt naar u reguliere cel. 
Voor de volledigheid, u bent vrljwillig naar de afzondering gegaan en kan in de dagsituatie aangeven wanneer u 
retour wilt. 

I ndien 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. 

U kunt schrtf e ijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie 
van Toezicht blj deze 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 .1  ugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door: 41118611‘ 

Datum: 0612 /  0 4;/  2(94?  Tijd: 	5-  •  



te e is door mij 
alvo ens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

De Inge 
geffoo 

( 

Di sciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde wag 
Geboortedatum ISMIS 
Cel 	 023 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij d eel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 19/04/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

3 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
Meneer I= is op 19 april 2013 door mij tot twee keer toe gezien, beide keren opstandlg en blijft zijn aandeel 
ontkennen, terwijI hij in de iso hetzelfde gedrag tentoonspreidt. Schreeuwen, bonken, dreigen, hij zegt in 
hongerstaking te gaan en dan ook maandat niet meer terug tewillen naar zijn eigen cel. Hij geeft aan op de 
ios te blijven tot aan zijn dood. Boos en opstandig over zijn lange opsluiting, geeft aan Algerijn te zijn en voor 
de vierde keer in vreemdelingenbewaring, laatstelijk al 6 maandern. Dit terwiji hij altijd meewerkt. Bonkt op 
deur en blijft schreeuwen. 

I ngang: 19/04/2013 om 11:30 uur 
Einde: 22/04/2013 om 11:30 uur 

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

Dat 
De 

m onde 
irecteu r 

tekening 19/04/ 2013 

maa rege en, opgetegd-tildens-uw_mecblijf kunnen-van-invio_ed_zijn . 

U kunt ) r iftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld v 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 te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door: _i_____ 

Datum:  20 /04 /  ofC1 3 	Tijd: 	Will. 



Datum ondertekenin 
De directeun 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 	 Tr4  

Geboortedatum 

Cel 	 004 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 	9 
Inrichting 	pet en ti ocentrum 

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

I ngang: 25/ 04/ 2013 om 08:00 uur 
Einde: 09/05/2013 om 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U bent in de afzondering geplaatst omdat u in een andere inrichting brand heeft gesticht en vernielingen heeft 
aangebracht waardoor inzet met het IBT noodzakelijk was. De gedragsdeskundige heeft met u een gesprek 
gevoerd waarbij er geen afspraken gemaakt konden worden ten aanzien van brandstichtingen en vernlelingen. 
Uw impulsieve en onberekenbare gedrag is hier aanleiding toe. Op advies van de gedragsdeskundige plaats ik u in 
de afzonderingscel waarbij, indien uw gedrag dit toelaat, een beperkt programm a wordt aangeboden. 

1k zal me regelmatig laten informeren zodat er afspraken gemaakt kunnen word en die bijdrage tot een verblijf op 
een leefafdeling. 

Ind ien 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. 

Sanctles en of m 	egelen, 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 klaagschri ft 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 
lzugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

17'N 
Uitgereikt door: 

Datum:2S / 	/  2,0 k.2')  Tijd: 	0 WAR,- 



Datum onderte enin 19/04/2013 
De dir cteur 

etie 	 opge eg•_ ens.uw_v.edatijf-kun n en van inv Teirzijn-op-uw vi--datum. 

Disciptinaire straf (art. 511 PBW) 

Inform atie per 19/04/2013 

Gedeti neerde MEW 
Geboortedatum MEW 

Cel 	 021 

Afdeli ng 	Ba.3 

D et ent ien u m m er 

Inrichting 	Detenuecentrum Schiphol 

Hierbij d eel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d,d. 19/04/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

3 dagen in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
De heer 	door mij gehoord en bleef onrustig, dreigen zichzelf lets aan te doen,bonken op de deur, 
ontken de zijn aandeel in de onrust op de afdeling. Zit volgens hem onterecht in de iso, maar gedrag van hem 
is exact het gedrag dat in rapport beschreven is, onaaceptabel. Geeft aan maandag dood te zijn, derhalve ook 
hem onder cameratoezicht geplaatst tot en met maandagmorgen. Zou de camera saboteren. Inderdaad 
moesten we naderhand nog naar binnen om de afgeplakte camera schoon te maken. Toilletrol meegenomen. 

I ngan g: 19/04/2013 om 10:45 uur 
Einde: 22/04/2013 om 10:45 uur 

Deze bestissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
zie boven 

De gesre e is door mij 
g- oord 	s ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genom en. 

U kunt schri elijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennls bent 
gesteld van/ • eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com m issie an Toezicht bij 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 sc'norsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 	
-Tho 

Datum: 2(2) ]  of',  /103  Tijd: 

  

ida')  kze  

  



--en o arfaf-egGIWM13151/etegl tlfd 	en s uw verbilit kunn en van In vi5etrztlirarruw-thi,-dat um . 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde i.WMP 

Geboortedatum 

Cel 
	

019 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

I n richt' n g 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hi erbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 19/04/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

3 dagen opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBVV) 
M eneer bleef ook tijdens het horen schreewen en had zichzelf verwond, de medische dienst was aanwezig en 
zag een oppervalkkige hoofdwond „ waaraan hij zich niet wilde laten behandelen. Had met bloed hakenkruizen, 
jodensterren en een arabisch scheidwoord voor homo's op het raam en de muur gesmeerd. Bonken op de deur, 
ontkende dat hij betrokken was bij de onrust op zijn afdeling, gaf aan dat wanneer hij niet naar beneden mocht, 
hij zichzelf lets zou aandoen. Derhalve hem voor de zekerheid onder cameratoezicht geplaatst, dit is hem ook 
medegedeeld. Bleef bij zijn dreigementen, gaf aan ook niet meer te zull en eten. 

Ingang: 19/04/2013 om 10:45 uur 
Einde: 22/04/2013 om 10:45 uur 

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

e in • - •tene is door mij 
..rd, •ttivorensik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

D turn dertekening 19/04/2013 
D dire eur 

U k n schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gestel• van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie 
van Toezicht bij dezeinrichting, 
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 Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 420 / 	I  040/3  Tijd: 	W-4.4 • 



12H o 
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nforrnatie per 02/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienumm ere 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 02/04/2013 u heden, n a door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

1 dag opsluiting in eigen cel of verblijfsrulmte (art. 51.1a PBVV) zonder televisie 

I ngang: 02/04/2013 om 16:00 uur 
Einde: 03/04/2013 om 16:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Het herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen en instructi es van het personeel. U blijft, ondanks verzoek van 
person eel, weigeren om uw scheermes in te leveren. Op verzoek van personeel wilt u niet aangeven waar u het 
scheermesheeft neergelegd. U heeft aangegeven dat u zelf bepaald wanneer u zich gaat scheren en het scheermes 
inlevert. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u ook bij mij aangegeven dat u niet zegt waar het scheermes is en dat u niet 
wilt aangeven waarom u dit gedrag vertoond. Aangezien u nlet mee wilt werken wordt er een bijzondere 
celinspectie uitgevoerd waarbij u voor de periode van de celinspectie wordt afgezonderd. 

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

Datum ondertekenin 021 
De directeur 

Sancties en o 	aatregelen, 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 Comm issie 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 
.kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

I 
Uitgereikt door: 	  

Datum:  ('2  nia I 2013 Tijd:  to: 20 1cAle, 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 09/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

OW" 

22b 

Bc.2 

11' 
Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 08/04/2013 u heden, 
na door mij le zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

17 wren opsluiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 

Ingang: 08/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 09/04/2013 om 12:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft geweigerd om ingesloten te worden. U heeft aangegeven dat u niet meer met uw 
celgenoot op een cel wil omdat deze heel erg snurkt. Het afdelingshoofd heeft aangegeven dat u 
dinsdadg 9 april overgeplaatst kan worden naar een andere cel. Echter u ging bier niet mee 
akkoord en heeft opnieuw geweigerd om uw cel binnen te gaan. 

Gelet op het feit dat uw celgenoot inderdaad ernstig snurkt bent u vanuit de iso overgeplaatst 
naar een andere cel. Echter het feit dat u bleef volharden in uw weigering is aanleiding geweest 
om u naar de iso over te plaatsen. 

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

Datum ondertekening 09/04/2013 



Uitgereikt door: _ 

De directeur =b 

Szuctics en 	maatIegelen, ropgelegertiidens-uw-verblij-f-kunnen v-affirivloatr-zifropv-i. 
- 	-• 

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 smut u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commjssie van-Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscornmissieverzoeken rim de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugclbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Datum: 7,   0  1.f  	  Tijd:  229  

 

  



2).m0 

Disci pli naire straf (art, 51.1 PBW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 22b 

Afdeling 	Bc.2 

Detentien urn mert.  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 25/04/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I ngang: 25104/2013 om 08:00 uur 
Ein de: 02/05/2013 om 08:00 uur 

Deze beslissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
Bij binnenkomst heeft u aangegeven niet pleats te willen nemen in een meerpersoonscel(MPC). U heeft 
hierbij geen reden opgegeven maar getekend voor een vrijwillig verblijf in de afzonderingscel. Aangezien 
er geen medische indicatieszijn om u op een eenpersoonscel te plaatsen wordt u op een M PC geplaatst. 
Tijdens het hoor en wederhoor wat ik met u heb gevoerd met behulp van een tolk duits blijft u aangeven 
dat u niet met iemand op cel wil. U wilde in het gesprek niet aangeven welke reden u hiervoor heeft. lk 
heb u herhaaldelijk gevraagd mbv de tolk maar ui wilde hierop geen antwoord geven. 

Aangezien er geen medische indicatie aanwezig is pleats ik u voor weigering M PC in een 
afzonderingscel. Indien u plaaats wilt nemen in een reguliere cel met een celgenoot kan u dit aangeven 
bij het personeel en vervalt de opgelegde sanctie. 

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

Datum ondertekening 2511)4 
De di recteu rt 

Sanctiesen-efmaatregelen, 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 in richting, 
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 Jaugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



30137, 2500 GC Den Haag. 

if7A=2:=ZEMEENimp 
Uitgereikt door: 	 

Datum: 1S/  (-1 / 	0 k 	•  Tij d : 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 03/07/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum Mina 

Cel 	 02a 

Articling 	Bc.2 , 

Detenticnummertgagb.  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk et slag d.d. 21/04/2013 u heden. na  door mij te zijn 
gehoord, de volgende disciplina ire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 21/04/2013 om 14:15 uur 
Einde: 28/04/2013 om 14:15 uur 

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

U hebt vandaag, zondag 21 april, ecn mede bewoner op de afdeling  waar u verblijft uitgescholden en getracht te slaan. 
Het personeelsfid dat tussenbeide kwam hecft hierbij de slag opgevangcn in het gezicht. Hicrop bent u ingeslotenen 
waarop het afdelingshoofd heeft besloten u over te plaatsen naar de OBS afdeling. U hebt meerdere malen vonrafgaand 
en tijdens het transport naar de OBS afdeling verzet geboden. Op de OBS afdeling wildc u gees mcdewerking vcrlenen 
aan de geldende procedures, hierup heat het afdelingshoofd van dienst besloten om u geboeid in de cel te laten. Omdat u 
geboeid was in cel heeft het afdelingshoofd van dienst de camera in de aan u toegewezen ccl in laten schakelen vonr ups 

eigen veil ighcid. 

Tijdens mijn gesprek met u heeft u toegegeven dat u ecn medewerker op haar gezicht heeft geslagen echtcr dit was 
volgens u een ongelukjc. 1k heb u uitgelcgd wat de consequenties zijn van uw gedrag, tot twee mail toe is de volledige 
afdeling ingesloten wal heeft geleidt tot compensatie in de vorm van verlenging van het dagprogramma. Galen in% 
gedragingen en de consequenties van uw gedrag, leg ik u de ecrder genocmde disciplinaire straf op. 

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

Datum ondertekening 21/04/2013 
De direeteur I 

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 
doze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij 



deze inrichting, 
I n a fwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommissicverzoeken om de 
tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbeschermina, Voorzitier Bernepscornmissie, Pustbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  )  	 Tijd: 	 



Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 05/04/2013 

Gedetineerde SOW 
Geboortedatum MIONEW 
Cel 	 05a 
Afdeling 	Ba.2 
DetentienummernOM 
Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

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

I ngang: 04/04/2013 om 22:30 uur 
Einde: 05/04/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft aangegeven dat u 11 zakjes shampoo van 10 ml heeft ingenomen met de intentie dood te gaan. 
De GGD arts heeft aangegeven dat het nuttigen van shampoo niet I evensbedreigend is, maar heeft 
adviseert betr.om  in de OBS onder cameratoezicht te plaatsen wegens suiciderisico. 

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 rid tekening 05/04/2013 

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 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: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den 

Uitgereikt door:1 	 

Datum: /96.- / 	2vis  Tijd:  7: ID  



Datum o ertekening 12/04/2013 
De 

w v.i. datum. 

Ordernaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 12/04/2013 

Ged et i neerde 

Geboo rted at um 

Cel 

Afdeling 

WIEMON. 
OM. 
39a 

Bc.1 

Detentienum mer  

inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genom en, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
15 uren afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
U bent naar het ziekenhuis gebracht u zich near onacceptabel gedragen. U heeft geweigerd om geboeid 
vervoerd te worden. Bij terugkeer in het centrum heeft u zich opnieuw onacceptabel gedragen. U heeft 
geweigerd om uw cel binnen te gaan en u heeft opdrachten van het personeel geweigerd uit te voeren. 
Gelet op het felt dat u wegens hartklachten naar het ziekenhuis bent gegaan, waar overigens niets 
afwijkend is geconstateerd, heb ik u vanwege een gezondsheidsrisico in de obs laten plaatsen. 

I ngang: 10/04/2013 om 11:00 uur 
Einde: 11/04/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Comm issie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken am de tenuitvoeriegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en ,hugdbescherm ing, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door:. 

30 Datum: t 2 / 	.2_0 • 3  Tijd:  12  
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Disciplinaire straf (art. Si.! PBW) 

Informatie per 01/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 18B 

Afdeling 

Detentienummer 	411111.111, 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Voor uw eigen veiligheid plaats ik u onder cameratoezicht. 

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

Datum ondertekening 01/04/2013 

411/NRIMAIN/Mal 



U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw idaagschrift stuurt n aan de secretaris van de 
beklagcomraissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inricbting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagconunissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken orm de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscorarnissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 

Datum:  01 /  OLt / 	1 	Tijd:  f  E.. co  



Ordeniaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/03/2013 

AIGedetineerde  

Geboortedatum 

Cel 	 17 

Afdeling 

Detentienummer 	 aging 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Deze or maatregel ken, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

tekening 28/03/2013 1-04  

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

e vah Toezicht bij deze inrichting, 
Iri 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. 

€01 Datum: 221_1111  -1-(9 t 	Tijd: 	3  
Uitgereikt door:111.1111.1km  



Disciplinaire straf (art, 51.1 PBW) 

Informatie per 27/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

1nrichiing 

MUM 
04 

OBS . 

SIM 

Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

d • 

.• 	 I in beklag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ge,st 	eslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 

afwar-hting van de uitspraak van de beldagcommiSsie, lona u de voorzitter van de 
beroepsconunissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscorrunissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: .24_/_32/ 2013 	Tijd: 	  



:Disfiplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 1 

Cel 	 13B 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft tot 3 maal toe een aanvraag gedaan om overgeplaatst te worden naar de J afdeling. Wanneer het 
tot de daadwerkelijke overplaatsing kwam wilde u hier niet aan mee werken. Vandaag heeft u wederom 
gevraagd overgeplaatst te worden naar de J afdeling en hier afspraken over gemaakt met uw 
afdelingshoofd. Aangekomen op de .1 afdeling weigerde u uw cel in te gaan en tijdens het horen heeft u 
aangegeven terug naar de H afdeling te willen. Voor het weiger van uw nieuwe cel plaats ik u in de 
strafcel. Er zaI iedere morgen aan u worden gevraagd of u mee wilt werken aan uw terugplaatsing op de H 
afdeling, 

A 	'21  
te 	• • 	• De ulig otene is door mij gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb 

C 

k in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
g. 	deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Conamissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Bernepscominissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  c2. / 	/  2 c i 3  Tijd:  2 2:,0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 	 41111.111 

Geboortedatum 	 ENNIIMMINIP 

Cel 	 24A 

Afdeling 

Detentienummer 	MEM 
Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

Icening 11/03/2013 

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

sie van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	achting van de -uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de . 	. 	 . 
beroepscornratssteverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  lI /0 20aoi3 	Tijd:  2.0:00  
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nekenin 25/03/2013 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBV) 

Informatie per 25/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 22A 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

U zorgt voor ernstige geluidsoverlast op uw afdeling door's nachts zeer luid te bidden. Met u is 
afgesproken dat wanner u voor overlast zorgt en u uzeif niet in staat acht dit te verminderen u naar de 
afzonderingcel zult worden gebracht. U kunt dit ook zelf aangeven bij het personeel. 

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. 

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

Commioie van Toezicht 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. IT schrijft dan naar. 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 2:1 /  3 /  2 00) 	Tijd: 	1 5% /5-  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/03/2013 

Gedetineerde 	 .101111.6 

Geboortedatum 	 Win* 

Cel 	 21 

Afdeling 

Detentienummer 	MEM 

Jnrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Doze rdemaatregel kan, indien noodzakelij1c, verlengd of verkort worden. 

dertekenin 25/0312D13 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw lclaagschrift 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 
beroepscoramissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2r / 	/  7 0 3  Tijd:  8: 1J. 



Diseiplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 22/03/2013 
• - 

Gedetineerde 	 WNW° 

Geboortedattm 	MEM 

Cel 	 14 

Afdeling 	 OBS 
Detentienummer 	Mine' 

Intichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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: 

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

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

Deze beslissing is genom.en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft een regievoerder van DT&V emstig bedreigd. U heeft meerdere malen gedreigd de 
regie-voerder en omstanders te vemmorden. Tevens heeft u met gebalde -mist gedreigd de 
regievoerder te slaan toen zei bij het verlaten van de kamer haar op de grond gevallen pzi wilde 
oprapen. Tijdens hoor en wederhoor gaf u aan, dat als u een pistool had u mij direct zou 
aoodschieten en daarna ook nog iedere NederIander omdat u Nederlanders zat bent en haat. 

ti 

U 	
zrrealrero, 

ktuit schnftehjk 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 
beklagcornmissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afWachting van de uitspraak van de beklagconunissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomaussieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2590 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 111111111111111r_______. 
Datum:  2--Z / 	/ "2.0 	Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 22/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling OBS 

Detentienummer 

InOdAting 
I 1 

111111Mr 

Detentiecentrum Rotterdam 

IF.  

H. I .41 	- 

• 

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

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

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagscbrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcomnaissie 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 year Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 1111.11•111P  

Datum: zz /  3 / 	Tijd:  3,0e,  



de Commissie van Toezicht bij daze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagconunissie, Inuit u de voorzitter van de 
beroepscornrnissieverzoeken cm de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Rand voor Strafrechtstoepa.ssing en Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

....)11111111  

Datum: 	/  '1(9(1'1(9(1 Tijd:  20 	

1 

SO  

rt. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	5.0.1.14 

Cel 	 16 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	1-  MM. 

Inrichting Detendecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

oor verbale agressie, fysiek geweld en het bedreigen van personeel pleats ik u veer 5 dagen in de 
s 

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

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



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 	 111111101.11111111 

Geboortedatum 	 MUM 

Cel 	 08B 

Afdeling 
'At 

Detentienummer 	AMC 

Inrichting 
	 Detentlecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

tregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

/2013 

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

van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt n de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar. 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbe,schermii3g, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  20/. 3  2e/g  Tijd:  go, 3 0 



Datum ondertekening 18/03/2 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 18/03/2013 

Gedetineerde WM' 

Geboortedatum 

Cel 	 01 

Afdeling 	CMS 

DetentienummeraliM 

In richt' ng 	Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

p 

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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van depitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissiev oeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrech. toepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door.  

Datum:  re 	1)3 1 7v 	Tijd: 	  

C 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

lnformatie per 18/03/2013 

Gedetineerde WNW' 

Geboorteclatum`111111111.11  

Cel 	 r  05 

Afdeling 	OBS 

DetentienummetiMa 

Inrichting 	Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

geestelijke toestand dat niet toelaat nadat u suicidale uitingen heeft gedaan 

I ndi en van toepsssing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client to word en. 

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

Datum ondertekenin • 18/03/2013 

)6  

C 

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

U kunt schrlf<telijk 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:  rd /  11, J  20/3 	Tijd: 	Z-00  
• 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 16/12/2012 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 19A 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

U mengde zich in het gesprek. 	vroeg aan u of u Nederlands wilde spreken omdat 
hij gem Arabisch spreekt. U heeft hem vervolgens een harde klap in het gezicht gegeven. Tijdens 
hoor en wederhoor gaf u in het Nederlands Han dat 11 alleen Atabisch wilde spreken. Ilk heb u de 
kans gegeven een verldaring, in bet Nederlands, te geven voor uw gedra.g. U verstaat en spreekt 
goed Nederlands. U weigerde NederLands to spreken en zag laiemiee of van uw recht op hoor en 
wederhoor. Uw gedrag is onacceptabel en heeft de orde en rust in ernstige mate verstoord. 

m beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de da,g waarop u in 
kenniS bent geSteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommisSie uit de ConuniSsie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uit.spraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscOmmissieverzoekett om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscoramissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  16, /  3  2(S1 	Tijd: 	(9:3o 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Infomaatie per 14/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	MIA 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Dezeordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

. 	. 
Ukunt schnftelijk m 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 
beroepscommissieve,rzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad velar Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 26130 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  111  /  0 3/ 2 6 13 Tijd:  2 0 0 0 

 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Infonnatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 	 TaffiaSs 
Geboortedatum 	 11MMMIS 

Cel 	 15 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	OEM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

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

beroepsconunissieverzoeken 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. 

1111111111111V______ Uitgereikt door: 

Datum:  {I / 03 /  2oll 	Tijd:  '2 0:00  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 11/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 22 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

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

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

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

Deze rdernaatregel Iran, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

1/03/2013 

jk in beklag g ap tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an -deli beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcomnaissie uit de 

iSie van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	Eating van de uitspraak van de beklagcomraissie, 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:  l 1 J 01/1013 	Tijd:  2 0= 0 0 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

jk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
Id van deze be.slissing. Uw Idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
*ssie van Toezicht bij deze inrichting, 

In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverz,oeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
naar. Raul voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  9 / 0 	0 I 3 Tijd:  2 I:04 

 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inforrnatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 	 MOM 
Geboortedatum BEM 

Cel 	 05B 

Afdeling 

Detentienummer 	VIM 

11 -03 -  zot 3 

Re.lrou.A. 

ckc..,ceirk 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u merle, uw gemoedstoestand 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) 

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

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

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

D 	demaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

g 09/03/2013 

schriftelijk ini3eklag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
van daze beslissing. 11w klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie nit de 
ssie van Toezicht bij deze inrichting, 

In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing te schorsen. Ti scbrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

Datum:  (3 9 /  0 3 / 2. 0 	Tijd: 	: 0 0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/03/2013 

Gedetineerde 	 Man 

Geboortedatum 	 WM= 
Cel 	 05B 

Afdeling 

Detentienummer 	 MIEN& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

ke 09/03/2013 

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

ie van Toezicht bij doze inrichting, 
Jn afwachting van de uitspraalc van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:  0 9/ 0 3/ 2. 0 13 

 

Tijd:  2 1 0 0 

 

  



Datum on 

Uitgereikt doo 

Datum: e 9 /  03 20V.  Tijd: 	 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/03/2013 
Zo t3 

Gedetineerde 	 ainingr 

Geboortedatum 	tal111111111r 

Cel 	 29 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

U kunt schrifte j 	beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. liw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcomrnissie uit de Commissie van Toezicht bij doze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen.11 schrijft 
dan naar: Raad voor Stalfrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/03/2013 

tM`ge~2.c 0? 
Gedetineerde 	 11.11.11 	 14 - 3 - 2-015 
Geboortedatum 	 UMW 

Cel 	 18 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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. 

dertekening 06/03/2013 

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

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

Uitgereikt door: Oar  

'20 
Datum:  0 / 03 / 20 (3 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/03/2013 

Gedetineerde OWL 

Geboortedatum 	 MIMS 

Cel 	 18 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Deze ordemaatregel kan, indien noodz,akelijk, verlengd of verkort worden. 

ing 06/03/2013 

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

ssie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwactiting 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 Beroepscoramissie, Postbus 30137, 
25Q0 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:, 	  

o  Datum:  0 6 /  03 /  20 L3 	Tijd:  21  



Uitgereikt door: 

Datum: 	/ 	J 	 Tijd:. 	: oo 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 	 11111MR 

Geboortedattun 	 ANONOMMOt 

Cel 	 29A 

Afdeling 

Detentienummer 	 MN& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Deze_ 	aatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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

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

beroepscortunissieveEzddkeb'bm de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafirechtttoepassidg ed Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscormnissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 	411.1111111111111111101=ra 

Geboortedatum 	MEM% 

Cel 	 22 

Afdeling 

Detentienummer 	MEM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

maatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

03/2013 

jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie uit de 
van Toezicht bij deze inrichting, 
g van de uitspraak van de beklagcommissie, ktmt u de voorzitter van de 

beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan mar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137. 
2500 tic Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	3 	2t) 1 	Tijd  2.1 :CO  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inforrnatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 	 0111011& 

Geboortedatum 	 WNW 

Cel 	 17 

Afdeling 	 OBS 

Detentienntnrm 	40111111111116  

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

D 

1 elijk in beklag gaan tegen doze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
an doze beslissing. IN/ klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
ie van Toezicht bij doze inrichting, 

chting van de uitspniak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscornmissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van doze beslissing to schorsen. U schrijft dan mar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: limm 	 
Datum:  (i /  3 	2C) 	Tijd:  21:04  



(-9-3 	 IY) 0 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 	 Minfir 

Geboortedatum 	 MEM 

Cel 	 23 

Afdeling 

Detentienummer 	1.1.111 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

Inclien van toepassin,g zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

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

tying 04/9312013 

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

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

Uitgereikt door: 

Datum:  (-1 	/  -20 IS  Tijd: 	214)0  



fgt 0 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 03/03/2013 

Gedetineerde 	 MEN& 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 06 

Afdeling 

Detentienummer 	NOW 

Inrichting 
	 Detnntiecentrum Rotterdam 

BIerbij deel ik 11. mede, dat u de volgende orderaaatregel is opgelegcl: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art 242 PBW) order cameratoezicht (24&1 PlEby). 

\-? Ingang: 03/03/2013 om 18:00 pur 
Einde: 06103/2013 om 18:00 unr 

De gedetinderde is door mij niet gehoord vanwege zijn geestelijke toestand. 

Einde van de inidtiag gaf 1aangp eigenverzoek naar do OBS le Wi4e111. Toen het personeel bij 
uw eel Watt tagen zij door het hulde dat n uw eten door de cel heen had gegooid. 

U lcan i vcrward over en gafaan dat er iets Mast ergs zou gaan gebeuren en dat u dat van God 
gehoord bad. 
Iii uw cel wed het volgende aangetroffen: 

de magnetron Stond nog op vol vermogen te draaien en op nog 30 minuten. 
- het snoer van de tv was kappt, en lag in nw bed. 
- attn de sprinkler zat een stulde touw 
- eon kapotte voxk, verbbgen en een stule afgebioken. 

allernail eten.svaiitn over de viook. 
U bent Vervolgens naar ifeafgonderingscel gebraeht waar u aan gaf bfij te zijn dat in afrondering 
zat TJ uitte dat door de wadtcornMansfant eta knuffel tegeveti. 

do- 

Uw gedfag in combinatie Met de toessand van mv cel zorgt efvoof dat ilc (AIL/trust ben over uw 
geestelijke Condi:lid. Ora die Mien pleats1k n voor 3 dagen tinder bairteratoezicht in de 
afzonclefingscel, 

Indien van toepassing zal dag' elijks door een gedragsdeskundige wordenbekeken of de meatregel 
gehrutdhaard dient te Norden. 

Deze ordernaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkirt worden_ 



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

1J kunt schriftelijk in beklag gam tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
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 Jeugdbe,scherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/  3 J  2 ok  Tijd: 	2 )  

 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 05 

Afdeling 	 OBS 

Detentienumrner 	Man 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

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

Uitgereikt door: 

Datum: Li I  3 	20 1-2) 	Tijd:  91 %00  



wi 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inforrnatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 1111111•1111111ft 

Geboortedatum 11111111111111111 

Cel 32A 

Afdeling 

Detentienummer 11111111111111 

Inrichfing 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hieibij deal u made, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen aficindering in afzonderingkeel (art. 24.2 PBW) 

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

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u heeft aangegeven op eigen verzoek 
in de afzondering to willen. U geeft aan boos te zijn op de IND omdat u eon negatief advies van 
hen heeft gekregen. 

Bovendien geeft u aan niet meer te willen eten en drinken. 

Wien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehtuadheafd dient te worden. 

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

Datum ondertekening 02/03/201 

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

U Ictint schritelijk in beldag gaan tegen daze lieslissing binnen 7 dagen ma de dig waarop u in 
kennis bent gesteld van deze heslisaing. byt kleagachriftatuurt n ban de seeretaris van de 
beidageckmnissie uit de Corninissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachtirig van de uitspraak van'de beklageoramissie, kunt u de voorzitter van de 
befeepscommissieverzneken om de'tentiftvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dinfnair: Read voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbui 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum: 	/  3 /  2Q t  Tijd: 	  



UT') Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	Mina" 

Cel 	 18A 

Afdeling 

Detentienummer 	MEM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commis' sie 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. Ti schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrerhtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2  /  3 /  ?oi3 	Tijd:  /7;o°  



elouk 

- 

1. 0 
	es 

Datum ondertekening 02/03/20 

OrdemsrAtregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 26A 

Mdeling 

Detentienummer 	101111i 

Inrichting 
	 Detenfiecentrum Rotterdam 

Hiertrij deal l7cu mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen lifeoridering in afzonderingsee1 (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicbt (art. 
24a.1 PBW) 

Ingang: 01/03/2013 om 22:00 uur 
Einde: 98/03/2013 om 22:00 uur 

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

U heeft zich sutcidaal uitgelaten. Op advies van de inrichtingsarts pleats do u in afzondering 
onder camerabewaking. 

Indian van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige wordenbekeken of de maatregel 
gehandhadd dient te worden. 

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

Sancties en of maatregelen, opge e 	ens uw • tentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. 
datum. 

U bait schriftelijk in beklag g:40. two deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
Iceiiidgbent gesteld van deze basliSaing. Uw Icla.agsebtift.  stuurt u aan de secretaris van de 
beidagOniugs:sie 'tilt de OdifOiiiSie liaiTete*liebE 4"46 
In ar,chttitig van de uitaPrairk-Vari de hekhiga6piiniisie, lint ii de voorzitter van de 
beraepsbonaritistie:verzoelcen arnth tinUit-vnerlegging van daze beslissing te schorsen. U sebrijft 
Chin iiatir: itOild voor §ixgreditifOepitss:i4 ea :TeigdbesCherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Dein Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2 /  j /  2 013  TO:  /5 C.)  



-09 	
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 26A 

Afdeling 

Detentiemunmer 

1nrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

U heeft zich sthicideal uitgelaten. Op advies van de imicbtingsarts plants ilc u in afzondering 
ander camerabewaking,. 

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

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

Datum ondertekening 02/03/20 

Sancties en of maatregelen, opge 	 etentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. 
datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gam tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dagwatuop u in 
kennis bent gesteld van daze *Rasing. Uw Igasgschrift stuutt u aan de secretaris van de 
beldagcomraissie nit de Corepiissie van Toezicht bij daze inrichting, 
In afvlachting vim de uitspraak van de beklagcomrais' sie, kunt u de voorzitter van de 
betoepicOmmiskieverzoeken om de teradtvOerlegging van daze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar• Read voor Strafrechtstaepassing en Jeugdbeschemaing, Vocuzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  2/ 3 /  2 0 1 3  Tijd: 	DC.)  



Ordemaatege1 (art. 23/24 PBW) 

clout o4cielAl 
- f),oi.  

. o v),1 

Informatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 	 /1111111Balb 
Gehoortedatum 	11111111111 

Cel 	 26A 

Afdeling 

Detentiemmamer 

Inric,hting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deelilr u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzotidering in afronderingseel (ark 24.2 PBW), observatie d.mv. cameratoezicht (art 
24a.1 PBW) 

Ingang: 01/03/2013 om 22:00 mu 
Einde: 08/03f2013 om 22:00 uur 

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

U heeft zich sutcidaal uitgelaten. Op advies van de iniicbtingsarts plants 1k u in afzondering 
onder camerabewaking. 

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

Daze ordemaatregel kan, Indian noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

; ) 	Datum ondertekening 02/03/20 	' 

I 
i 

gaieties en of maatregelen,' ofge.e _ stri ens uw tent= kunnen van invloed zijn op uw v.i. 
datum. 

U !cunt schriftelijk in Irking gaan te,grin"daze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
keriniahent gesteld van daze beslissing. Uvi Idaagsehrift stung u aan de secretaris van de 

1 	 beklegeinnOseiel* de edfill**e van  TOe*Ilflo'd daze  inflating. 
1 	 In n*46E4 van  de eiteliaidc yam 0 beldagcnpirdasie, hint u de vooiLilter van de 

l 	 beinepscOmMis4ever-useken om de teauitvoerlekging van daze beslissing to schorsen. U schrijft 
'
I 	 Chia iiiiir: Raid vOor StrafrectitSiOepesSing en kigdbesehermin.  g, Voorzitter Beroepscommissie, 
i 	liostbus 30137, 2500 GC Deri Haag. 
3 

Uitgereikt door.  

Datum: 2 /  3 /  a 0 0)  Tijci:  /5, 007  
i 

I
il 



Orclemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 	 AM& 

Geboortedatum 	agling 

Cel 	 29 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Uitgereikt door:  MM.  

Datum:  t 	/ 	/  2 —1-> 	Tijd: 	t 	4 



Uitgereikt door: 

Datum:  20  / 2- / 	1"),  Tijd: 	1S)  .06 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 28/02/2013 

Gedetineerde 	 MOE 

Geboortedatum 	 SIM 

Cel 	 14 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 MOW 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hie.rbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 28/02/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

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

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

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

Datum /  ndertekenin a 28/02/2013 
De dit ear 

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

Commis ie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de tiitspraalt van de bek1agcommissie, kunt a de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken ow de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en .Teugtlbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



it- • 6 6\63601 Ordemaatregel (art, 23/24 PBW) 

Informatie per 01/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienurumer 

Inrichting 

14 

OBS 

Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Uitgereikt door:  MI 	 , 

Datum: 01 / 0 8 / .2,0 t3 	Tijd:  1 P Yr°  



Verslag verlooiiinzet:Ik heb meneer via het luilcje aangesprOken. lk heb hem gezegd 
dat hij over wordt gepliatSt near de isolade afdeling en gevraagcl om mee te werIcen. Meneer 
gaf aan mee te werken. Iic heb hem voor de deur op zijn knieen laten zitten met zijn rug naar 
de deur en zijn handen op zijn hoofd. Zijn celgenoot heb ik op het onderste bed plaats laten 
nemen liggend op zijn bac. Hierop hebben wij de cel binnengegaan. De schilddragers hebben 
meneer afgeschennd waarop de derde man meneer heeft afgeboeid. Nadat er controle was 
hebben wij meneer naast de cel gezet voor een veiligheidsfouillering. Bij de fouilledng zijn er 
geen bijzonderheden aangetroffen. Wij zijn met meneer via de trap naar de b3a gegaan en 
hebben meneer op OBS 02 geplaatst. We hebben meneer ontboeid en hem zichzelf uit laten 
kleden. Hiema is meneer gevisiteerd waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Wij 
hebben hierop de cel verlaten. Meneer heeft gedurende de gehele procedure rustig 
meegewerkt. 

Datum inzet: 12-3-2013 

0 dracht ge even door. 

Naam ingeslotemmo 

Afdeling:BC1 

Groepscomrnandantml 

IBT- 
leden: 

Tijdsti :17:50 

Registratienr: 

6. 

1. 

Koete reden / aanleiding v.d. inzet: Weigering opvolgen opdracht personeel 

Dienst justitieletnrichtingen 
MinIsterfe unn Veliigheld en justirle 

IBT inzetformulier 

Gebruikte procedure:standaard ibt procedure 

, 	 , 	• 

IBT inietformulier 06/08 
	

1 



Rappo 	didiiid'aetie)61diiiiiikt door: 

Handtekening Commandant: 

Mate van verzet door ingeslotene:geen verzet gepleegd door ingeslotene 

Welk proportioneel geweld is er toegepast:geen 

bs 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan:boeien 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet:geen 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene nfi IBT inzet:geen 

Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts:jaM.D 

Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek:21:50 

Eventueel letsel personeet:geerf' 

Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingsce1:18:28 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 

EValliatie nig' 	 tijdstip) 

 

Datum: 
12-3-2013 

Plaats: Datum: 
12-3-2013 

   

113T innt_formulier 06/0g 
	

2 



Dienst Justitie1e lnrichdngen 
hiintsterie van Velligheid en justide 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: 12-3-13 

Opdracht gegeven door! Tijdstip: P8:50 

Naam ingeslotene: 

Afdeling:BC1 Ce1:33b Registratienr: 

Groepscommandanta 

1. 1  L . 
. 

I 
IBT- 
leden: 

2. . 6. 

3. 7. 

4. — 8. 
, 

Korte reden 	aattleiding v.d. inzet: weigenng opdracht personeel 

verloop iniet:Ik heb meneer' eneer via het luikje aangesproken. Versiag Meneer was aan het 
bidden en reageerde niet op mij. Zijn celgenoot gaf aan dat meneer even bezig was en zo zou 
komen. lk heb meneer een aantal keren aangesproken en hij kwam op een gegeven moment 
naar het luikje. lk heb hem uitgelegd dat hij overgeplaatst zou worden naar de isolatie 
afdeling en vroeg hem mee te werken. Hij gaf aan mee te werken en begon zich om te kleden. 
lk gaf meneer de opdracht bij de deur te gaan staan en op zijn knieen te gaan zitten maar 
meneer leek dit niet te beg-rijpen. Lk heb hierop de deur geopend en meneer is door de 
schilddragers links tegen de muur gezet. Meneer werkte direct mee en werd afgeboeid. Nadat 
er controle was is meneer naast de eel geplaatst voor een veiligheidsfouillering. Tijdens de 
fouillering zijn er op een aantal etenswaren geen bijzonderheden aangetroffen. Hierop zijn wij 
via de trap naar boven gegaan en hebben meneer op OBS 08 geplaatst. Hier hebben wij 
meneer ontboeid en hem de opdracht gegeven zichzelf uit te kleden. Nadat meneer dit na enig 
aandringen had gedaan is meneer gevisiteerd waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen. 
Hierop hebben wij de eel verlaten. 

. _ 
Gebruikte procedure:standaar ibt procedure 

1131' inretrormulier 06/08 
	

1 



Mate van verzet door ingeslotene:geen verzet 

Welk proportioneel geweld is er toegepast:geen 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan:boeien 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet:geen 

Eventueel zichtbaar letsel blj ingeslotene ni IBT inzet:geen 

Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts:ja/xnd 

Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek:21:50 

Eventueel letsel personeel:geen 

, - 	 1 

Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingsce1:19:05 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: 

Evaluatie met leidinggevende en op welk tijditip:1930‘ 

Plaats: Datum: 
12-3-2013 

Plaats: Datum: 
12-3-2013 

Handtekening Co 

1131 inIctformul icr 06/11 



vg,t,*. • , 

Cel: 014a Registratienr .  

Datum inzet: vr— da 1 maart 2013 

Opdracht gegeven doom 	 Tijdstip: 15:30 uur 

Naam ingeslotene  

Groepscommandant: 

1.  

IBT-
leden: 

3.  

2.  

Afdeling: Bc2 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: BE heeft een mede ingeslotene geslagen. 

wrvr, -ommaf, 
Verslag verloop inzet: BE gaf in de eerste instantie aan dat hij rustig zou 
meewerken. Nadat ik het een derde keer vroeg, gaf BE aan niet mee to werken. 

eitVEY.414;4,  v;vgvw3 
Gebruikte procedurei. IBT inzet conform protocol. 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geWeld is er toegepast: IBT protocol. 

Welk geweldsrniddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 
IBT protocol. 

7,7 

Eventueel zichtbaar letsel bi 

1131 in/ei 1'0111111 icr 06 OS 

ingeslotene voor inzet: Geen. 

1 

Dienst Justitielelnrichtingen 
Min isteric van Veitigheid en Itrstitie 

IBT inzetformulier 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Wingfield en iustitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zondag 21 april 2013 

Opdracht gegeven  

Naam ingeslotene: 

Afdeling: ISO 

Tijdstip: 17:00 uur 

Registratienr:r- Cel: 8 

Groepscommandant: 	 

• 1.  

IBT-
leden: 

2.  

3.  

:egS4.3%.,"1,-14;11ZrigAT 
Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be was op een eerder tijdstip in de ISO 
geplaatst. Vanwege zijn agressieve houding had Be nog zijn handboeien om. Wij 
kregen de opdracht de handboien te verwijderen. 

3-77-Afig 
Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en de opdracht gegeven om 
met zijn gezicht naar het ream op zijn knieen te gaan zitten. Deze opdracht 
voerde hij ult. Er was geen verzet. 

Tez.. 

Gebruikte procedure: Standaard IBT inzet procedure. Twee schilddragers en 
twee plukkers. 

jt‘ 	 1-Pr'VegiTY;75:-  
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel •geweld is er toegepast: Geen. 

Welk_geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform  

I Bl inzeiformulier 06 05 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en lustitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zaterda 	20 a ril 2013 

O. dracht gegeven door: 	 IS Trdsti 	: 13:10 uur 

Naam in eslotene: 

Afdeling: ISO 	 CeI:21 Registratienr4, , 

Groe • scommandant:  

IBT- 
leden: 

2. 6.  
.----- 

. 7.  

. I 8.  
„ 	_ T. ._ it  -1. 	-tv- ---ntlitridWIROT-7,7,:;:a4-7`. 	' 	v-,--1,,%p,  ,;:,, 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Omdat het vermoeden bestond dat Be 
een stuk metaal op cel had moest Be worden overgeplaatst naar een andere cel. 

MtP'IntT75-i;'Yf-Z.'-P-'-'1!kMtf,:C';':"-,.._ MIXi-V:! 	„-,_,,.,,,n,-,.,Flin 	- - 
Verslag verloop inzet: Be aangesproken en gevraagd of hij contrabande op cel 
had. Be gaf aan inderdaad lets op cel te hebben. Ik heb hem de opdracht 
gegeven om dit door het Iuikje te gooien. Deze instuctie volgde hij op. Wij traden 
binnen en Be is geboeid. Be werkte volledig mee. Wij hebben alles van cel 
gehaald en gecontroleerd. Zijn scheurjurk is vervolgens vervangen en ook 
gecontroleerd. Wij hebben ook een visitatie uitgevoerd. Wij hebben verder niks 
aangetroffen. 

, 	 I'''''' 11 	gk 	I:  	: 	-'S.-r 	4  ' Z. • c  	,,, ,,.,1 

Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

11- 	- 	̀,-, 	„rtni. 	, 	, 	r 	,.: 	-, ' , -'' 	".._,i-' 	SSIV: 	. 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

,T,i6A,t77.7t,  ' ' rt 	F  ,2 	0821:-5:1 -:x-.,:. 	' 	_' ---r.; -"7 	all*: 	' -A' 	' 	- 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

114 -1 inzetrormulicx 06 08 
	

1 



Datum inzet: zaterda • 20 a rii 2013 

Opdracht gegeven door: t` 

Naam ingeslotene:WL 

Afdeling: ISO 
	

Ce1:19 Registratienreqhm_ F- 

Tijdstip: 13:00 uur 

Groepscommandant:4 

1 

IBT-
leden: 

4 • 

5.  

6.  

7.  

8.  

Korte reden r  aanleiding v.d. inzet: On-idat het vermoeden bestond dat Be 
een stuk metaal op cel had moest Be worden overgeplaatst naar een andere cel. 

Verslag Verloop inzet : Be aangesproken en gevraagd of hij contrabande op cel 
had. Be gaf aan niks op cel to hebben. Wij traden binnen en Be is geboeid. Be 
werkte volledig mee. Wij hebben alles van cel gehaald en gecontroleerd. Zijn 
scheurjurk is vervolgens vervangen en ook gecontroleerd. Wij hebben ook een 
visltatie uitgevoerd. Wij hebben niks aangetroffen. 

Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

41,S4'744.-vd. 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

Welk geweldsmiddel is gebrulkt en de reden daarvan: Handboeien conform 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
AS inirterie van lieitightid en iustitie 

IBT inzetformulier 

I BT inzei Innnul let 06 OS 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligh6d en 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijdag 19 april 2013 

Opdracht gegeven door: ii Ti'dsti 	: 13:50 uur 

Naam ingeslotene: _ 

Afdeling: Bc1 Celt 11b Registratienrat 

Groepscommandanta 

IBT- 
leden: 

1. 

2. 

3. 

1 5.  
a........" 

. 	, 

st 

6.  

7.  

4. 8. 
,Z, 	._.. ,z- 	,wr4 	m-rt 	arai.-,ZZSTIWAMp.: 	,. 	-4,. - 	. 
Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be is in het kader van rust orde en 
veiligheid in de ISO geplaatst. Be schopte en sloeg tegen de celdeur nadat alle 
bewoners ingesloten waren. Ook schreeuwde Be en probeerde mede 
ingeslotenen ertoe aan te zetten een opstand te beginnen. 

-,. 1,-1. -ftaz:1,W1-4. --,-,—'- 	- 	-,44:Jnw-“ANN--alc-p- .k:*-1.7fmtfm5*-Amw,„.„, 
Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee. 

Gebruikte procedure: Na het aanspreken zijn wij de cel binnengetreden en is 
Be geboeid. Hierna uit de cel begeleid en vervolgens heeft er een 
veiligheidsfouillering plaatsgevonden. De route naar de ISO werkte Be rustig 
mee. 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

",.,,,i-w- 	5,',..v-mtz.-  - 	,. z, 	, 	,, _7-wync!- 	& 1 	-1, , 	, 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

I FIT inz;:t ronnuli::r Do OS 
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Dienst histitiele Inrichtingen 
Minisierie van Veiligheid en hackle 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vri"da. 19 a iril 2013 

Opdracht gegeven door:1  j Tijdstip: 13:40 uur 

Naam ingeslotene: if 	 "sisti. 

Afdeling: Bc1  Cell: 33a Registratienr: 0 	_.40$011i 

Groepscommandan :116/...,___ 

IBT- 

1. ra.".  egt 5. 

2. 

....--... 

$161- 	be 6. 
leden:  

3. . 7. 

4. r 8. 

Korte reclen / aanleiding v.d. inzet: Be is in het kader van rust orde en 
veiligheid in de ISO geplaatst. Be schopte en sioeg tegen de celdeur nadat alle 
bewoners ingesloten waren. Ook schreeuwde Be en probeerde mede 
ingeslotenen ertoe aan te zetten een opstand te beginnen. 

Airr.v;grMil-gM1,45- 	''' ---'.- ..-., 	sr., o,',0WA:AvT)1,7=xlimg---mir 	41 
Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en rnedegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee, 

Gebruikte procedure: Na het aanspreken zijn wij de cel binnengetreden en is 
Be geboeid. Hierna uit de cel begeleid en vervolgens heeft er een 
veiligheidsfouillering plaatsgevonden. De route naar de ISO werkte Be rustig 
mee. 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

---..t,, -.--r-W;=:7:gt,,V:4-, 110:. ZZYA- 	f:44170-V:54- 	' , 	''- 	, 	-, 	, 
,. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

I R I inzo: form ulicr 06 C,..; 	 1 



Dienst justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veifigheid en )trstitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijdag 19 april 2013 

is  Tijdstip: 14:18 uur ) CA ji'a alt( e elieri 10 0 r : g _ 

Naam ingeslotene: 

Afdeling: C3b Cel: 4a Registratienr ?as- 

G I  'C  :  jgpSc9M 

IBT- 
leden: 

Ma 

1. 

rl C:jtm  

5. 

____—rom-...... :  

r  

2. 
r"--  
4 6. 

3. 
1 

7. 

4. 8. 
- ,.-.,,;„ -7-_W _1  4__   7.,:avY,-- ---!,--  
Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be had 
plekken op zijn Iijf. Zodoende is er vanuit de 
Observatiecel to plaatsen. 

zichzelf gesneden op meerdere 
directie besioten om Be in een 

tWa:.15§,A ' 	' 	- 	..-- 	SZ4- '' 	,&- -,.:-..: 	;,,Zt 	' - 
Verslag verloop inzet: 1k heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be gaf Been gehoor en bleef op 
zijn bed zitten. Wij traden binnen en hebben Be geboeid. Hierbij is er goed gelet 
op de verwondingen die hij op zijn arm had. 

4.:10t, 	' 	-,..„.4 .z- 	- 	4-' 	 ,..-,.., ,, -,; ,.._ 	 773a; 	, 
Gebruikte procedure: OBS plaatsings procedure. 

„...,_, 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

iki-,- 	. 0,  -, -4K M, 	-  	_ 	' 	5:- 	, 	y 
	n

_ 	 ' 	'''': 	k,,eP  

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

tip . 4l' 	4°N 	?A 	3rN.,  V 	' 	' 	-.4, 	- 	 ,-- 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Boeien volgens de 

i B1 ii zeioruuIier 06 M; 
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Dienst Justitieleinrichtingen 
Min isterie van Veirigheid en institie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zonda• 24 maart 2013 

Opdracht gegeven door: A Tijdstip: 18:16 uur  

Naam ingeslotene:' 

Afdeling: Bib Cel: 08b Registratienr: _ 

IBT- 
leden: 

Groepscommandant:, 

1.  _ 	. 

ZIE r3DLAGE 1 
5.  

2.  • 

3.  

4.  
.- 	-k- 	73-  '"4-..,, 	.' 	-..'.7  .. _,...4,-,.. 	-,_ 	, '' 	, V ,,R.,, w 	ir,- ,--u,- 	, 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: In opdracht van de directeur is 
betrokkene in de Isolatie geplaatst. Dit in verband met het verstoren van de rust 
en orde. 

- 	,,,•;--":4'. . g9Thr,-,.' 	' 	T. '... 	. 	,,. 	- 	 - 	fr-Z-- 	-,'.. 	---.., 	,,,5-1- 	_ 
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

.7-.., 	'' 	, 	c, ,, 4,,--%'.., 	,-e 	
_ 

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

. _ 
E 	-t-.0 --z. -- 	.,,.,1!, 	' 	- 	,,. 	= 

Mate van verzet door mgeslotene: geen 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

' Itak. 	. 	' 	1 	.4., , 	 --v,- ‘- 	.er.,., .„ 	A 	
,Ja-.  Al-, 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

IB1 inzetiormulier 06 08 
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`destandaard ISO'prucedure;-  

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 
,111 

4,aragiFZSM-F' 
Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene ná IBT inzet: geen 

Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts: nee 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek: 

Eventueel letsel personeel: geen 

Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 18:16 uur 

alv  
Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

teatlaw 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: nvt 

Evaluatie met Ieidinggevende en op welk tijdstip: 18:30 uur 

• 

Handtekening Commandant: 
'41V-79-e'W411'774-' 

Handtekening 2e ondertekenaar: 

Naam: 

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 

Badhoevedorp 24-03-2013 Badhoevedorp 24-03-2013 

!BT inzeObrimilier 06 OS 	
2 



Bijlage 1 	 zondag 24 maart 2013 

De hieronder genoemde collega's zijn aanwezig geweest bij de IBT inzet 
mbt de volgende ingeslotenen: 

-e 	ar 
-r 	 II 

-0 
-1 

IBT-ers 

 

akIBT-commandant) 
AIBT-commandant) 



Biilage 1 	 zondag 24 maart 2013 

De hieronder genoemde collega's zijn aanwezig geweest bij de IBT inzet 
mbt de volgende ingeslotenen: 

- 	—11P" 
-C°"57'4521"1 	1 , 

114  
-91 

IBT-ers 

a (IBT-commandant) 
(IBT-commandant) 

eatiebom- 

- I 

t 



Dienst Justitiele Inrichtingert 
Ministerie van Veiligheid en lustitie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013  

Opdracht gegeven door: LI_ sm. 
Tijdstip: 18:07 uur 

Naam ingeslotene:4 

Afdeling: Bib Cel: 08a Registratienr:  

Groepscommandantuf 

IBT- 
leden: 

1.  
ZIE BTJLAGE 1 

5. 

2.  6. 

3.  7. 

4. 8. 

Korte reden / ainleiding v.d. inzet: In opdracht van de directeur is 
betrokkene in de Isolatie geplaatst. Dit in verband met het verstoren van de rust 
en orde. 

Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure, 

door ingeslotene: Mate van verzet geen 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

Welk geweldsmiddel isgebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

I Bl inzerformulier 06 OS 	
1 



de-S-t-anda6rd ISO pratedUre. 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

, 	---- 	_ 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene ná IBT inzet: geen 

. - 

Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts: nee 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek: 

.:. 	_ 
Eventueel letsel personeel: geen 

Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 18:07 uur 

- LERVTAISVAr--- ak 2 ' _ 	 , 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: nvt 

r"-,%:41.  

Evaluatie met Ieidinggevende en op welk tijdstip: 18:30 uur 

Handtekening Commandant: 
1 

L  k 	' 
i 	Vi 

• 

149 
 r  
I ile 

Naam: 

1 

 Handtekening 

Naam 

i 
, 

91 

2e ondertekenaar: 

l' 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

IBT inzetformulier 06 OS 
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Biilage 1 	 zondag 24 maart 2013 

De hieronder genoemde collega's zijn aanwezig geweest bij de IBT inzet 
mbt de volgende ingeslotenen: 

-P 
meow- 

Ltwar 

IBT-ers 

3T-commandant) 
S(IBT-commandant) 

- 	- 

I 

.4.1•11111■ 

-c 



Dienst Justitiele Inrichtingert 
hf inisterie van Veifigheid en Justitie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

Opdracht gegeven door:i___....W Tijdstip: 18:00 uur 

Naam ingeslotene:, 	P 

Afdeling.: B1b Cel: 23a Registratienr' te` 

G rciegiim ma nd a nt: 	Ms 

IBT-;„,„ 
leden: 

' '''' 

ZIE BIJLAGE 1 

. 

,„ 6.  

7.  

4. 8.  

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: In opdracht van de directeur is 
betcoicleje..in de Isolatie geplaatst. 

W-14V701 	— 	.--. 	N:_.,— 	40,  .- „:;-t-% 	ic 	it'7,.-Effifp 	4  	q 
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

-, 	„z„,.;,, ,:--t,,i 	,L, 	-- 	: 	----_:.e - '-',1 
Mate van verzet door ingeslotene: geen 

•-f,,td ,.,,,,,__., 	......_„,....,, 
Welk proportioneel 

 "74  Att ,̀ 	ji----'''"-,.... -,.  .1—w - - ---7-7X2.51.--2Z-' -&-i---  .,-4,  -„--.--, 
geen geweld is er toegepast: 

Welk geweldsmiddel 
de standaard ISO 

. — 
is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

erucedure. 

1E31 inzetionnulier 06 OS 	 1 



- 	
:.0 	4- 	".^.i- 	t 	' 	&-; 	- 	.;;,--.- 	Itqf 	.•'- 	, 	- . : 	0  174' 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor mzet; geen 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene ná IBT inzet: geen 

Is de ingeslotene gezien 
Zo ja, naam arts en 

door de MD/ arts: nee 
tijdstip van bezoek: 

, 	AV 	, 	.„. 	_ 	, 	; ,r m-'7 `-  Eventueel letsel personeel: geen 

:"-- 	, 
Tijdstip plaatsing straf- 

- 	- 	,-.-., 	v,--,„ 

	

-,-,4%,%-roN 	; 

	

,,,g...1,1-, 	, 	......_ 	. , 
en/of afzonderingscel: 18:00 uur 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

4,--,:---- 	7, 	..z.1  
--- 	-4 ,,, 	4,, .t',...,  Su 

  
Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: 	-34"4411. 

, 	,er 	,- 	ii,  ----, 	-Q- !7, 	, 	-- 	° ,, 
'''-'''' 	'''.- 7 -.401 

Evaluatie met leidinggevende en op welk tijdstip: 18:30 uur 

-s: 

	

Handtekeni 	.
i 
 or nbandant: 

	

41 	
11 	,, 

__.— 
Naam: 4' 	ki 

m Handtekeng 2e ondertekenaar: 

Naam -. 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

1131-  inzetrormulier 06 OS 	

7 



Dienst Justitiele InrichtIngen 
Ministerit van Vcitightid en lustitie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

Opdracht gegeven door: ,oosif 	SiWrgeozli Tijdstip: 17:48 uur 

Naam ingeslotenear 

Afdeling: Bib Cel: 29b Registratienrkr 	it 

Groepscommandant:r  

IBT- 
leden: 

1. 
ZIE BIJLAGE 1 

5. 
vo-,:t-reto 

2. 6. 

3. 7. 

4. , 	• 
,..,-- - --=4-11 i. 	-,W AV" R , ' . ' 	,,,k14 	, , - K 	, - v 	iMe  	rm 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: In opdracht van de directeur is 
betrokkene in de Isolatie geplaatst. 

0.frign.if4:4-7M1 	'9'4,,,,i, 	-'11117,zs,-( --,tatt 	,:'- , 	.,...-0 0, 	t, 	-a -+, -  
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

ZA7-77-fst ee 7-75-7SEIMEtnr, Ils-Maia'47i,,_4:-..t-r----ZM-FzZat:Z::LTT7__-_i=:. -.:7Th 
Mate van verzet door ingestotene: geen 

_ 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

,-, Rpy 	'-r~ t.. 	.., 	7,-,  
Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboelen conform 
de standaard ISO prucedure. 

IBT inzetformulier 06 08 
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Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

• ,,, 	, mu, „i 	07, 	„,„,.211 ,, 	: 	7:. ,-- 	i:gi, , , I ' 	' _ 
Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene no Ilia inzet: geen 

. 	_ 	—  
Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts: nee 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek: 

Eventueel fetsel personeel: geen 

,- 	- , w" 	-'--.„., 

Tijdstip plaatsing straf- engiof afz'onderingscel: 17:48 uur 

'   1" 	44rr. 	". 	%4_,,,.., 	. 	',,"' 	
, 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

	 '  
' 

;:,0A,  

Rapport (Aanleiding 
, 

actie)opgemaakt door 

. .. r i 	 : l'  ■ . r.,4 	,:— 	.- 
Evaluatie met leidinggevende en'op welk tijdstip: 18:30 uur 

*1FR   -v-7 	̀ 	7"'-'°. .-Qt 	.?„--,,, 	-,-,-- 	V 	7-7 -1,  Y5  
Handtekenin . Commandant: 

Naam: 	 AO 

Handtekening 2e  ondertekenaar: 

, 

Naam:1111 	-----ei l 

Pleats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Pleats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

IBT inzerlormulier 06 03 	
2 



Dienst Justitiele Inrichtl ngen 
Min isterie van Vailightid en Justitie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zonda 	24 maart 2013 

0 dracht gegeven door:i 	i Att.,—  Trdsti • : 17:35 uur 

Naam ingeslotene:i. 

Afdeling: Blb Cel: 29a Registratienr: , 	, 

Groe I scommandant: , 
ZIE BIJLAGE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IBT- 
leden: 

11111 

3.  

4.  IIMIIIIIII 

1 
5.  

6.  

8. 

IIMIIIIIIIII 

111MMIIIIIIN/IIIIIIIIIIMMIII 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
•-.-72V 	.—t 	-,.::: 	--'-  i-,--- 	- 	. - 	*.s.lr,,,If . ,  	'z. 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: In opdracht van de directeur is 
betrokkene in de Isolatie geplaatst. 

kMil ' „. - -4-,  Wt..4,̀,, 	: it. ' 	' lita 	,-., , . 	r--7,71114,7**-1W,W; 	• 	- - - 	A 
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

, ,Mk,: 	1. 	. 	b. 	- 	" 	2:1 	_ . ' 	— 
Gebruikte procedure; Standaard ISO procedure. 

Mate van verzet door ingeslotene: geen 

.,,,,,.Lt 	7", 	,,̀"7, 	,..) 	 . +''''''') 	ST0 	p 	2 	, 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

 - „A 	't 	i 1-0 	,#, 	.7- 	s  ,.,, , `k- 	, 	 F., S1b 	..!,- 	a 	1  
Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 
de standaard ISO srucedure. 

1131 inzeticwmul ler 06 08 
	

1 



Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

_ 	._... 
Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene ná MT inzet: geen 

, 	- 	 A 

Is de ingeslotene gezien door de MD/ arts: nee 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek: 

7,,i 	,,, -.., 	_ 	 - 

Eventueel letsel personeel: geen 

tcy 	 , 
. 	1 	, 	-----q,17  - 5,71 	lt,--77tiww, 	,., 

Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 17:35 uur 

---.: '`Mii,- - 	1,- 	- 	 -z- 	,  3W; 	 ,-,-, 	-7"'" e: 	,,-- 	'  
Aantal bijiagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

:, `77 	'?va- , 	k.,,fsy3, 43 	. , 	'.'1-7,,,. 	_ 	J 	 ' \ 	 ...._. _ 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door:WM 

 - - 	4,,„ 	:',. 	,, 	Mc 	. 
Evaluatie met leidinggevende en op welk tijdstip: 18:30 uur 

AEI 	,,,...„- 	,,,„„ „,. 	,,, 	-,. , 	;•..„ 	-',•, 	,  
Handtekening Commandant: 

• 4 	, 
Naam: 

Handtekening 2e  ondertekenaar: 

I 
$/ 

Naam:fr 	 , 

Piaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

I BT inz.etiormulier 06 08 	 7 



Milne 1 
	

Zondag 24inaart 2013 

De hieronder genoemde collega's zijn aanwezig geweest bij de IBT inzet 
mbt de volgende ingeslotenen: 

t 

- 
1 

darolleikoe- 

 

 

IBT-ers 

r — 

(7—  

er- 



Datum ondertekeip e 

De directeur

EiNitna 
/ NMI 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

eA,  

(AAA& 

Gedetineerde 

Geboorted at u m 

Cel 
ty: 27a 

Afdeling 	Cc.3 

D eten ti en ummefildialla 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, 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) 

Ingang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

lk heb u uitgelegd in het engels dat u in de afzondering bent geplaatst op advies van de huisarts. U heeft 
voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U heeft geweigerd om naar de huisarts te gaan en 
gelet op het gezondheidsrisico dat u loopt, is mij geadviseerd om u in de afzondering te plaatsen met 
camera toezicht om uw gezondheid en fysieke gesteldheid te kunnen monitoren U heeft aangegeven dat 
u gewoon eet en drinkt maar dat u uw waardes niet wilde laten opnem en door de medische dienst 
omdat u lag te slapen. lk heb u nogmaals uitgelegd wat de reden is van uw plaatsting. Daarnaast heb ik 
u verteld dat het voedsel en vocht protocol in werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden 
met een tussenpozen van B uur heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult 
dagelijks gezien worden door de medische dienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysieke 
gesteldheid. 

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

Dezeordemaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

`San-etFes-a 

 

kunnen—vap4as y204datim, 

 

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

Uitgereikt door: 

Datum: _Of /_01/  7.e/ 3 	Tijd:  f 	d d 



Datum onderteket-_21g__ 07/05/ 
De directeur 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde smaimps 
Geboo rted at u m 9.111111.1 

Cel 	 18a 

Afdeling 	Cc.3 

D eten ti en u mm erVINS 

I n rich ting 	Detentiecentrum Schiphol 

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. 24a1 
PBW) 

I ngang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mu 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

lk heb u uitgelegd met behulp van de tolkentelefoon dat u in de afzondering bent geplaatst op advies 
van de huisarts. U heeft voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U bent gezien door de 
huisarts en deze heeft mij geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om 
uw gezondheid en fysieke gesteldheid tekunnen monitoren. 

1 k heb verteld dat dat u hier geplaatst bent vanwege een gezondheidsrisico. Daarnaast heb ik u verteld 
dat het voedsel en vocht protocol in werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden met een 
tussenpozen van 8 uur heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult dagelijks 
gezien worden door de medische dienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysieke gesteldheid. 

Uw heeft als motivatie gegeven dat u het eten van de inrichting niet voldoende en niet lekker vindt, 
daarnaast neemt u wel vocht tot u bij het innemen van de medicijnen. U heeft zelf aangegeven dat u een 
klein beetje vocht tot u neemt, motivatie hiervoor heeft u niet gegeven. 

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. 

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: Read voor arafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzltter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den 1-mallizial.  

Uitgereikt door 	 fr-4  

Datum: 07 	5 /  26 13  	Tijd:  I I :06  



- z 	- 

Datum onder 
De dire 

. 	. 	. .. ... . 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde failleina0 
Geboortedatum mom 
Cel 	 20a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummer  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

1 k heb u uitgelegd in het engels dat u in de afzondering bent geplaatst op advies van de huisarts. U heeft 
voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U bent gezien door de huisarts en deze heeft mij 
geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om uw gezondheid en fysieke 
gesteldheid te kun nen monitoren. L1 heeft aangegeven dat u vindt dat u als een crimineel wordt 
behandeld. U heeft tevens aangegeven dat u snapt dat u hier voor uw eigen veiligeheid zit omdat er 
sprake is van een gezondheidsrisico. Daarnaast heb ik u verteld dat het voedsel en vocht protocol in 
werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden met een tussenpozen van 8 uur heeft 
genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult dagelijks gezien worden door de 
medischedienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysiekegesteldheid. 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin n en 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie ult 
de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de ten uitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jaugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



Uitgereikt door: 

Datum:  0/ /0C/  2 6/ 3 Tijd: 	 o6 

1 

30137, 2500 GC Den Haag. 



dertekenina 04/05/2013 
eu 

D 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 04/05/2013 

Gedetineerde 14.1111111111MSfa 

Geboortedat um flallea 
Cel 	 27a 

Afdeling 	Cc.3 

DetentienummerdnialM 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hlerblj deel 1k u mede, 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: 03/05/2013 om 22:30 uur 
Einde: 17/05/2013 om 22:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Op vrijdag 3 mei 2013 bent gezien en gesproken door een huisarts omdat u in honger en dorststaking 
bent. De huisartsadviseerde mij u In afzondering met cam eratoezicht to plaatsen. 

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

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

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kun nen 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 om de tenuitvoerleggIng van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: Vilell•Mer_____ 

Datum:  Cr,s / 	03-/  2_0 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboorted atu m 

Cel 	 07b 

Afdeling 	Cc.3 

Detenti enum mer WNW. 

lnrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

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) 

I ngang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/ 2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

lk heb u uitgelegd in het engels dat u in de afzondering bent geplaatst op advies van de huisarts. U heeft 
voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U bent gezien door de huisarts en deze heeft mij 
geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om uw gezondheid en fysieke 
gesteldheid te kunnen monitoren. U heeft in eerste instantie niet gereageerd op mijn vraag of het 
duidelijk was wat ik u heb verteld. Toen ik aan heb gegeven dat, indien u niet reageert, ik er vanuit ga 
dat het u duidelijk is, heeft u aangegeven dat u terug wilt naar uw eigen cel. lk heb verteld dat dat u hier 
geplaatst bent vanwege een gezondheidsrisico. Daarnaast heb ik u verteld dat het voedsel en vocht 
protocol in werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden met een tussenpozen van 8 uur 
heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult dagelijks gezien worden door de 
medische dienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysieke gesteldheid. 

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

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

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

Uitgereikt door: 

Datum: 
	

/11.0  2&/3  Tijd: 	r d 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 07/ 05/2013 

Ged et i n eerd e tifial11110 

Geboortedat um 111111111111INIII 

Cel 	 37a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummerrniffill* 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij dee! 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: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

1 k heb u uitgelegd in het engels dat u in de afzondering bent geplaatst op advies van de huisarts. U heeft 
voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U bent gezien door de huisarts en deze heeft mij 
geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om uw gezondheid en fysieke 
gesteldheid te kunnen monitoren. 

lk heb verteld dat dat u hier geplaatst bent vanwegeeen gezondheidsrisico. Daarnaast heb ik u verteld 
dat het voedsel en vocht protocol in werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden met een 
tussenpozen van 8 uur heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult dagelijks 
gezien worden door de medische dienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysieke gesteldheid. 

U heeft aangegeven dat u de afgelopen dagen niet heeft gegeten en gedronken maar dat u vlak voor de 
plaatsing naar de afzondering een maaltijd had genuttigd. Daarnaast heeft u aangegeven dat u zult gaan 
eten en drinken om terug te kunnen naar de reguliere afdeling.  

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 07/0 
De directeur 

-deft. Trt-ie-ktrnrren-van-i-n-vtued-ztj-n-airtrarcerrtgtrir 

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 



Uitgereikt door: 

Datum:  (37 / 	17_613  Tijd: 	Iv  

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 H aag. 



Datum ondertekening 07/0 
De directeu 

`Ordernaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 07/ 05/ 2013 

Gedetineerde 4111111111.10. 

Geboortedatum 1111/11110106 

Cel 44A 

Afdeling Cb.3 

Detentienummer MOM 

lnrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierbij deei 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) 

I ngang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

1k heb u uitgelegd in het engels dat u in de afzondering bent geplaatst op advies van de huisarts. U heeft 
voor een periode geen voedsel en/of vocht genuttigd. U bent gezien door de huisarts en deze heeft mij 
geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om uw gezondheid en fysieke 
gesteldheid te kun nen mon itoren. 

I k heb verteld dat dat u hier geplaatst bent vanwege een gezondheidsrisico. Daarnaast heb ik u verteld 
dat het voedsel en vocht protocol in working zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden met een 
tussenpozen van 8 uur heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. U zult dagelijks 
gezien worden door de medische dienst die mij zal adviseren ten aanzien van uw fysieke gesteldheid. 

U heeft aangegeven dat u wel eet en drinkt maar daarbij geeft u verschillende signalen of aan personeel 
van de afdeling en het medische personeel. 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin nen 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: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:/AL/201 3  Tijd;  1/ 1- OV 



4-nc 

t_Th 

Oidefiidatfejel fatt:23/24 PBW) 

Inform atie per 04/05/2013 

Gedetineerde 	1411.11110116 

Geboortedatum unso 
Cel 	 04a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummer 6101116 
Inrichting 	Detentiecentrun Schiphol 

H ierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in af zond erin gscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 03/05/2013 om 22:00 uur 
Einde: 17/05/2013 om 22:00 uur 
De gedettneerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Op vrijdag 3 mei 2013 bent gezien en gesproken door een huisarts omdat u In honger en dorststaking 
bent. De huisartsadviseerde mij u in afzondering met cam eratoezicht te plaatsen. 

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. 

ties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invioed 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 Com m issie 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: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 05/QS/  cps:\  Tijd: 	 



Orclemaatregel (art. 23/24 PBW) 
hn 0 

Informatie per 30/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 34a 

Afdeling 	Cb.2 

Detentienumm ereallaia 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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: 30/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 13/06/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

lk heb u uitgelegd in het frans met behulp van de tolkentelefoon dat u in de afzondering wordt geplaatst op advies van de 
huisarts. U hebt voor een periode geen voedsel en vocht genuttigd. Dit heeft u tevens bevestigd. U bent gezien door de 
huisarts en de gedragsdeskundige deze hebben mij geadviseerd om u in een afzonderingscel met camera toezicht te 
plaatsen am uw gezondheid en fysieke gesteldheid te kunnen monitoren. U wordt in de afzondering geplaatst vanwege 
gezondheidsrisico. 

Daamaast heb ik u verteld dat het voedsel en vocht protocol in werking zal treden wat betekent dat, indien u 3 maaltijden 
met tussenpozen van 8 uur heeft genuttigd, de opgelegde ordemaatregel komt te vervallen. In de afzonderingscel zal er 
een tafel en stoel warden geplaatst en op u verzoek alleen de Bijbel, andere Iectuur heeft u niet nodig. U hebt aangegeven 
geen gebruik te maken van de tv en alleen de beschikking te willen hebben over een Bijbel. 

1k heb u gehoord met het hoofd Zorg naar aanleiding van uw eerdere verzoek om een vertrouwensarts. Het hoofd Zorg 
heeft u ge'informeerd dat de vertrouwensarts op dit moment niet beschikbaar was maar morgen bij u op bezoek zal 
komen. Hierbij is u oak de onafhankelijkheid van de vertrouwensarts uitgelegd. Echter hebt u aangegeven dat u geen 
vertrouwensarts meer wilt spreken, in de afgelopen jaren hebt u verschillende artsen gesproken en overal hetzelfde 
antwoord ontvangen. Uiteindelijk bent u van mening dat een vertrouwensarts niet onafhankelijk is en uiteindelijk toch 
voor de DT&V werkt. 

Ik heb aan u gevraagd wat de reden is van uw voedsel en vochtweigering. U geeft aan dat u het zal bent na 13 jaar 
verzoek verblijf in Nederland. Het enige wat u nog wilt is vrijheid. 

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

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

Datum ondertekening 30'05/2013 
De direcfeu 



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 bes1issing. Use 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:  S / 	tC> 	Tijd: lb:60 



Disciplinairestraf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 27/ 051 2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 004 

Afdeling 	Ba.3 

D etenti en u rn mer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

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

I ngang: 27/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 10/06/2013 om 08:00 uur 

Deze beslissingisgenomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft tijdenseen celinspectie niet mee willen werken aan de procedure. Er is aan u gevraagd mee te 
willen werken aan de celinspectie door antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn door het 
dienstdoend person eel. Toen het personeel door geluidsoverlast van de TV niet met u in gesprek kon 
gaan en de TV heeft uitgezet heeft u hierop verbaal agressief gereageerd door met uw handen tezwaaien 
in de richting van het personeel. Hierbij kwam u tevens met uw gezicht dichtbij het gezicht van het 
personeel. 

U heeft herhaaldelijk geen opvolging gegeven aan de opdrachten van het personeel. U heeft de kamer, 
nadat er onenigheid was ontstaan over de wijze van inspecteren, niet willen verlaten. Dit is u meerdere 
malen gevraagd. 

U heeft agressief gereageerd door het person eel te duwen, met uw gelaat dichtbij het personeelslid te 
komen, in de hoek van de cel te plaatsen en met uw handen het personeel in bedwang te houden. 
Hierop heeft het personeel u weggeduwd waarop u een personeelslid een klap in het gelaat heeft 
gegeven. Het betreffen de personeelslid heeft hierbij zichtbaar letsel opgelopen (blauwe plek in het 
gelaat). 

Door uw agressieve gedrag heeft het personeel assistentie moeten inroepen waardoor de overige 
ingeslotene in de cellen zijn geplaatst. Door uw agressieve gedragingen bent u naar de afzondering 
gebracht en heeft u in de afzondering niet mee willen werken aand e procedure. Het personeel heeft u 
moeten ontdoen van uw kleding, u wilde deze namelijk niet zeif uittrekken. Het personeel heeft hierbij 
gepast geweld moeten toepassen om u van uw kleding te kunnen ontdoen. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u problemen heeft met 1 van de twee 
person eelsleden en dat het rapport, wat ik heb u voorgelezen, gelogen is. U heeft, volgens u, niets van 
bovenstaande feiten gepleegd. 



ning 24/05/2013 

-aijn-op-umuatum 

0 
Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 24/05/2013 

Ged et in eerd e IMMO 

Geboortedatum 

Cel 
	

18a 

Afdeling 
	

Bc.2 

Detentienummer 1.1 
Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
U heeft vandaag een negatief bericht gekregen van de Dienst Terugkeer en Vertrek. De psycholoog heeft in 
een eerder stadium beoordeeld dat er sprake is van een verhoogd suiciderisico indien u wordt uitgezet. U 
wordt vanwege uw eigen veiligheid in de observatie geplaatst en middels camera geobersveerd. U wordt door 
een psycholoog gezien die opnieuw zal beoordelen of er sprake is van een risico dat u zichzelf of anderen lets 
aan zal doen. Indien de psycholoog bepaald dat er geen risico is, wordt deze maatregel opgeheven. 

Ingang: 24/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 31/ 05/ 2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
n let gehoord, met als reden dat u 

De psycholoog eerst een beoordeling moet maken over de huidige psyche van betrokkene. lk teat mij door de 
psycholoog adviseren omtrent uw verblijf in de obs. 

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

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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Comm issie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomrnimieverzoeken 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 doo 

Datumv,911 /0c/  990) Tijd:  1.00  



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

Datum ondertekening 28/9„5/70 1 
Dc directeur 

11 Pan uiv IOcd 	u 	u 	.1. -Sago 

Ordemaatrcgel (art. 23/24 NM) 

Informatie per 2805'2013 

Gedetineerde On° 

Geboortedatum VMS 

Cel 
	

03b 

Afdeling 
	

Bc.2 

DetentienummerlteM 

Inrichtin 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
16 wren afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

Ingang: 27/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 28/05/2013 oin 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft aan het einde van het dagprograrnma aangegeven dat u niet geplaatst wil worden op een MPC. De reden die u 
hierbij hebt opgegeven was het gedrag van uw celgenoot. Aangezien u weigerde om in uw cel plaats te nemen bent u 
naar de afzondering gebracht. Aangezien er geen ruimte meer was om u naar een andere kamer te plaatsen heeft u de 
nacht doorgebracht in de afzondering. Bij het afhandelen van het rapport heb ik u aangegeven dat er een andere 
celgenoot beschikbaar is en dat u geplaatst kan worden in deze kamer. Aangezien u morgen vertrekt naar uw land van 
herkomst heb ik voor deze oplossing gekozen. 

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

U kunt sc 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: 20 /  DS /  2D/3 	Tijd: 	,Lic  



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 03/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 11111... 

Cel 32a 

Afdeling Bc.2 

Detentienummer NOP 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

16 uren observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PEW) 

I ngang: 02/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 05:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft tijdens een gesprek met de dienst Terugkeer en Vertrek op 2 mei 2013 aangegeven dat u meer heeft met 
de dood dan wij denken en dat u zichzelf van het leven gaat beroven als de tijd daar is. U bent om deze reden in 
de OBS geplaatst onder cameratoezicht todat een gedragsdekundige een beoordeling heeft kunnen maken over 
uw gemoedstoestand. 

U bent op 2 mei 2013 gezien door de psycholoog, deze heeft aangegeven dat u niet suicidaal bent en dat u spijt 
heeft van uw uitlatingen. Gelet op dit advies heb ik u op 3 mei weer terug naar uw afdeling laten gaan. 

I ndien 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. 

Dat 	ondertekening 03/05/2013 
Mina 

ncties en of maatregelen, opgelegd tijdensuw detentie kunnen van in vloed 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 Com missie 
van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad 
voor arafrechtstoepassing en .hugdbescherming, Voorzltter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: in !OS-17013  Tijd:  1E: jSr 



cten 	tic kunfren-sran-irrytcred-ztrErawswisiatim. 

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 klaagsch rift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Com missie 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 to schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Strafrechtstoepassing en .bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag, 

Uitgereikt door: 

Datum:  3 /  J /  	Tijd:  \"--)-C°  



+73 n'1.0 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

In formatie per 03/05/2013 

Gedeti neerde 

Geboortedatu m 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer WNW 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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: 03/05/2013 om 15:00 uur 
Einde: 17/05/2013 om 15:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft op de afdeling een personeeislid uitgescholden toen zij u niet direct kon helpers omdat zij eten 
aan het uitd den was. U heeft gezegd dat u uw mening heeft gegegeven. 1k heb u gevraagd of u heeft 
gescholden. Dit heeft u niet ontkent nog ontkent. lk heb u gezegd dat een medewerker 
vreemdelingenzaken, die tevens een versiag heeft gemaakt van uw gedragen, getuige is geweest van uw 
scheldpartij. U heeft aangegeven dat deze mensen achteraf met elkaar hebben gesproken en dat hier 
niets van waar is, sterker nog het person eelslid heeft u uitgescholden. 

lk heb u in eeste instantie verteld dat u vanaf heden tot morgen 4 mei 16:00 in uw eigen cel uw srtaf uit 
moet zitten. U heeft op dat moment aangegeven dat ik dan verantwoordelijk ben voor hetgeen er met u 
of anderen gaat gebeuren.lk heb u meegedeeid dat dit inderdaad mijn veratwoordelijkheid is, maar dat 
ik niet wil dat u of anderen lets aandoet en dat hetgeen u heeft gezegd voldoende is voor mij om u in de 
OBS onder cameratoezicht te plaatsen. U heeft mij gevraagd wat de reden is, die ik u nogmaals heb 
uitgelegd, 

Drie afdelingshoofden hebben aangegeven dat u mee dient te werken, maar u bent agressief geworden 
richting een van de hoofden waardoor zij u met gepast geweld naar de grond hebben gebracht en ik een 
been en arm klem hebben gelegd. 

U wordt de komende dagen gezien door een psycholoog die zal beoordelen of uw gemoedstoestand 
aanleiding biedt om u in de OBS te houden of dat u terug kunt naar uw eigen afdeling. 

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 worden. 

Da u on . rtekening 03/05/2013 
D di r -cte ishommina  

■ 11111111111  119.10: 
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Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 02/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 1$111111M 

Cel 12a 

Afdeling Bc.2 

D eten ti en u m m er Vania 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

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

I ngan g: 01/05/2013 om 20:00 uur 
Einde: 02/05/2013 om 11:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwegi ng(en): 
U heeft,-nadat u uw vlucht had gefrustreerd, geweigerd om pleats te nemen in de aan u toegewezen cel. U wilde 
terug naar uw oude cel, maar dit was op dat moment niet direct mogelijk. 

1k heb u medegedeeld dat u nu terug kan naar uw oude cel en dat u niet !anger in de isolatie hoeft te verblijven. 
1k heb u uitgelegd waarom u gisteren in de obs bent geplaatst, dit betreft het weigeren pleats te nemen in de aan 
u toegewezen cel en het niet opvolgen van instructies van het personeel. U heeft aangegeven dat dit voor u 
duidelijk Is. 

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

Sancties e 	atregelemspaelegd_tijdenvigb-1-4-k4n-n-en-ven-iiiiti-eed-tijn-erp-uw-v,i-daturn. 

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 om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad 
voor Scrafrechtstoepassing en ..eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door:  

Datum:  3 / S 1 	 Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

1nformatie per 26/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 20b 

Afdeling 	 Bc.2 

Detentienummer 

Inricht ing 
	 Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 25/05/2013 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: 25/05/2013 om 19:00 uur 
Einde: 26/05/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent op 25 mei 2013 teruggekomen van uw vlucht. U heeft eerder op DCR verbleven. Er is u 
een cel toegewezen, maar u weigerde om deze cel te betreden omdat u alleen met iemand van de 
Turkse nationaliteit op een cel wilde. 1k heb u gehoord nay uw weigering. U heeft aangegeven 
dat degene met wie u op cel geplaats zou worden geen Nederlands of Turks spreekt. U vindt het 
niet erg vindt om met iemand van een andere dan de Turkse nationaliteit op cel te zitten, maar 
zou het wel prettig vinden als iemand Nederlands spreekt. 1k heb met u afgesproken dat het 
afdelingshoofd zal bezien welke mogelijkheden er zijn tot plaatsing met een bewoner die 
Nederlands spreekt. 

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

Datum ondertekening 26/05/2013 



S-aneties. .elegd 
dattriT2 

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

Uitgereikt door: 411111_ 

Datum: 7-6/ 	/  I 	Tijd: 	I ■c00  



De directeur 

Disci pH naire straf (art. 51.1 PBW) 
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Informatie per 15/05/2013 

Gedetineerde MUM 

Geboortedatum 1.111NOPM 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentien um mer WO& 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

cly)Zoi 
6v) a/4 
41.tie 	. 

H ierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 15/05/2013 u heden, na door 
mij te zljn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

I ngang: 15/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 22/05/2013 om 17:00 uur 

Deze beslissing isgenomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent geplaatst op een eenpersoonscel echter heeft de gedragsdeskundige me geadviseerd om u in een 
meerpersoonscel (MPC) te plaatsen dit naar aanleiding van uw gemoeds-toestand. U heeft aangegeven 
dat u, in dien het verblijf op een reguliere afdeling naar uw mening te lang duurt, u niet ken uitsluiten 
dat u uwzelf ietszal gaan aandoen. 
U weigert medewerking te verlenen aan plaatsing in een MPC waardoor ik u in de afzondering moet 
plaatsen. Tijdens het plaatsen in de afzondering heeft u zich verzet waardoor ondersteuning van 
gealarmeerd personeel noodzakelijk was. 

Tijdens het hoor en weder heeft u aangegeven dat u boos bent omdat u van mening bent dat u niet op 
de hoogte bent gesteld van de plaatsing naar de afzondering. U heeft medewerking verleend aan de 
verplaatsing naar de afzondering echter niet aan het ontkleden. 

Indien u terug wilt keren naar een reguliere cel met een celgenoot dan kan u dit aangeven bij het 
personeel en zal de verplaatsing in de dagsituatie pleats vinden. De opgelegde sanctie zal hiermee 
komen te vervallen. Naar aanleiding van de door u gedane uitlatingen zal u regelmatig gesproken 
worden door de gedragsdeskundige. 

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

Datum ondertekening 15/Q5'2013 
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San-et-ies-en-el-meakegeleni-epgel-egd41 14-kun-n-taR-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 Comm issie 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:  IS /S---/  :7991 	Tijd: 	2)0 

-11 011111011-  



Datum ondertekening 
De directeur 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 
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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. cam eratoezicht (art. 24a 1 PBW) 

Ingang: 18/05/ 2013 om 16:00 uur 
Einde: 01/06/2013 om 16:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing  van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U weigert eten en drinken tot u te nemen. Op advies van de arts wordt u geplaatst in het vocht en voedsel 
protocol. In verband met gezondheidrisico wordt u onder camera toezicht geplaatst. 
De medische dlenst heeft u onderzocht en u heeft de daarbij horende controles uit laten voeren. Er is u uitgelegd 
wat de gevaren zijn wanneer u niet eet en drinkt. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u vrij gelaten wil worden. Dit blijft u herhalen zonder 
daarbij meer informatie te verstrekken. 

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

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

U kunt 	riftelijk 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 best issing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag 

Uitgereikt door: ARS 	 UOCLA- © 

Datum: 	/  0c/  'ZOO,  Tijd:  t 8 :00 \-1-We... 

In form atie per 18/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 141101111PO 

Cel 	 01a 

Afdelin g 	Ba.2 

D etenti en urn m er WNW 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 17/05/2013 

Gedetineerde MIK 

Geboortedatum taiglita 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienummer WM 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

H ierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
dag observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a1 PBW) 

I ngang: 15/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 16/05/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

U heeft een straf opgelegd gekregen van 7 dagen in de strafcel. Bij uw plaatsing in de strafcel heeft u zich 
agressief gedragen en tevens gebraakt. In verband met uw eigen veiligheid en gezondheid heb ik 
besloten om u 1 dag onder cameratoezicht te plaatsen. 

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. 

05/2013 

• -.Ill ■ •-• 	II Os 	 •• 

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

Uitgereikt door..  11111MIOW_  

Datum: \ /  OSi  20 	Tijd: 	ac)(-)  



Datum ondert 
De directe 

ning 07/ 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 	111111111111110 

Geboortedatum a 

Cel 	 06a 

Afdeling 	Cb.3 

Detentienumm elan@ 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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 P8W) 

U heeft getracht door gebruik te maken van een taken uzeif te verstikken. Door onderkenning van het 
personeel is dit voorkomen echter heeft u, nadat het personeel u wilde tegenhouden, tegengewerkt en 
heeft het personeel met veel moeite de door u gecreerde strop van uw nek verwijderd. Voor uw eigen 
veiligheid wordt u in de afzondering geplaatst en zal ik me laten informeren door een gedragsdeskundige. 

I ngang: 07/03/2013 om 15:00 uur 
Einde: 21/03/2013 om 15:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

ivm uw gem oedstoestand. U wordt zo snel mogelijk gesproken door een psycholoog 

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. 

Sancties 	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 dezebeslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Comm issie 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 Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:0-1- I  03 I 	 Tijd:  \-1 '.00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 02/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum MEM 

Cel 	 15a 
Afdeling 	Cb.2 
Detentienumme,  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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) 

Ingang: 02/03/2013 om 20:00 uur 
Einde: 03/03/2013 om 20:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Tijdens gehoor van een IND medewerker en een gesprek met een VWN medewerker suicidale uitlatingen 
heeft uitgesproken. 
U op advies van de GGD arts voor de nacht (na insluiling) op de OBS onder camera toezicht te plaatsen 
en slaapmedicatie aan te bieden. 

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 03/03/2013 
De directeu 

I///  SanLies-en 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 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 StrafreciVipepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

—V. 
Uitgereikt dooT 	  

Datum:  (1 b/ 	I 	15  Tijd:  22. b Q 



Datu ondertekehing 27/03/ 2013 
cteum, 

el-egel-t-ijd-epte-ttw-eleterrti-e-kurrrrerrcrarri-rro m. • • 	- • 	.1. • *4 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBVV) 

Informatie per 27/ 03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 32b 

Afdeling 	Cb.2 

Detentienum meP 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a1 P8W) 
U heeft een negatieve beschikking ontvan gen van de IND op 26 maart 2013. U bent naar uw cel gegaan 
en heeft daar uw hoofd tegen de muur gestagen en daarna getracht met uw hoofd op de grond te slaan. 
Op advies van de medische dienst bent u in de observatie geplaatst tot u gesproken heeft met een GZ 
psycholoog en deze een uitspraak heeft gedaan over of u een gevaar bent voor uzelf en uw suicidaliteit. 

I ngang: 26/03/2013 om 20:00 uur 
Einde: 09/04/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
ni et gehoord, met als reden dat u 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
I n afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft d an 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

AA= 

Uitgereikt door 

 

 

Datum: (9'1  ()3  .-20 f3 	Tijd:  /0 	ubte 



De direc ur 

D lad pl inal re straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 26/03/2013 

Gedetineerde MOW 

Geboortedatum 111.11M 
Cel 	 019 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleirlifi§-van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 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: 24/03/2013 om 15:00 uur 
Einde: 31/03/2013 om 15:00 uur 

Deze beslissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft zich ernstig misdragen door op de afdeling met een koelkast en stoelen te gooien.Dit is ook 
duidelijk te zi en op de camerabeelden. Tijdens het hoor- en wederhoor door de directeur heeft u dit ook 
toegegeven. 
Als reden voor uw misdragingen gaf u aan dat u ageert tegen het systeem van vreemdelingenbewaring. 
1k heb tegen u gezegd dat het niet acceptabel is zat u zich provocerend gedraagd. 
Tevens heeft u zich verbaal agressief opgesteld jegens het personeel door te roepen ''als ik jullie buiten 
tegenkom dan mask ik jullie dood". 
U ontkend dat u dit gezegd heeft. 

Door u 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. 

m o •er kening /03/2013 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdensuw 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: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



Datum onderteke " 	 013 
De directeu 

V1 (3 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 13/03/2013 

Gedetineerde 111111—"—  

Geboortedaturr 1—  

Cel 	 zna 

Afdeling 	Bc.3 

Detentienummer  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mg te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaalregel is opgelegd: 
20 uren afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW) 

I ngang: 12/03/2013 om 20:00 uur 
Einde: 13/03/2013 om 15:00 uur 
De gedetineerde is door mg 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

U bent bij binnenkomst binnen DCS geplaatst op een MPC echter heeft u geweigerd om in een 
meerpersoonscel pleats te nemen. U heeft hierbij een medische reden aangevoerd. Na bezoek van de 
medische dienst en de gedragsdeskundige wordt u geplaatst op een EPC. De periode dat u in de afzondering 
heeft verbleven is noodzakelijk geweest om onderzoek naar uw medische situatie. 

Tijdens het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u het begrijpt en opgelucht bent dat u naar een EPC 
geplaatst wordt. 

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

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

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

Uitgereikt door: 	 

'44117  Datum:  1)--)  / 	/  t 	Tijd: 	 



De Vestigingsdirecteu 
Voor deze, 

Dienst Justitiele inrichtingen 
Ministerie van Veiligheld en Justitie 

Beschikking 

Naam: 
Voorletter(s): 

Geboortedatum:Smenams,--------r-- 
Geslacht: V 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 

 

a. 

  

Hierbij deel ik u mede dat u naar aanleiding van een schriftelijke melding op verdenking van het innemen 
van bollen en het geconsigneerd directielid daarvoor geraadpleegd hebbend u de volgende rnaatregel 
opgelegd krijgt. 

Maatrcgcl: 
U worth voor de duur van nw verbliff op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent uilgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heeft recht onder toezicht op een ttur hichten per dog. 

Ingang: Bij binnenkomst op het Justitieel Complex Schiphol West, afdeling B 3b.0 blijft daar totdat 
de Kniar u schoon heeft verklaard door middel van een schriftelijke melding. 

Einde: 	Net moment data bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U wordt verdacht van het innemen van geprepareerde bollen welke mogelijk een stofbevatten vallend 
onder de opium wet categoric 1. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen 1oopt u ernstige risico's met betrekking tot tai' 
gezondheid. 

Mevr 	 Glit-ectertr---  

Badhoevedorp, 
Datum: 19- '3-9(3 

Beschikking uitgereikt op d.d: 9_ 3_,.9013 
Tijd: c9(.2 

Uitgereikt door; ..---Immaimrimawm1"--"gal 
U kunt tegen deze heslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriftelijk in beklag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van veiligheld en Justine 

Beschikking 

Naam:01.11hIn' 
Voorletter(s): 

Geboortedatum: 4 	 
Geslacht: dek, . 	• 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: Pp 2_3 

Hierbij deel ik u mede dat u naar aanleiding van een schriftelijke melding op verdenking van het innemen 
van bollen en het geconsigneerd directielid daarvoor geraadpleegd hebbend u de volgende maatregel 
opgelegd krijgt. 

Maatrcgel: 
U worth voor de dull,-  van uw verbliff, op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent nitgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de FMK 
U heefi recht onder toezicht op een uur luchten per dag. 

Ingang: Bij binnenkomst op het Justitieel Complex Schiphol West, afdeling B 3b.0 blijft daar totdat 
de Krnar u schoon heeft verklaard door middel van een schriftelijke melding. 

Einde: 	Het moment dat u bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U ii'ordt verdacht van het innemen van geprepareerde bollen Welke mogelijk een stof bevatten vallend 
onder de opium wet categoric I. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loop! u ernstige risico's met betrekking tot uw 
gezondheid. 

„..; 

De Vestigingsdireetair 
Voor deze, 

 

Dhr 	 esti ingsdirecteur 

Badhoevedorp, 
Datum: 

Beschikking uitgereikt op ded: 2 1 - 3 - 	13 

Tijd: i 6: ZOLI-ii i< 

Uitgereikt door 	 

U kunt tegen deze beslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriftelijk in beklag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 



ingsdirecteur 

Beschikking uitgereikt op d.d: 3 I — 

Tijd: 1 6:  3 0  &Late 
3— 2o1:1 

Uitgereikt door 

U kunt tegen deze beslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriftetijk in beklag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 

al  

Dienst fustitiele Inrichtingen 
Ministerie van Velligheid en Instil-1e 

Rttio 

Beschikking 

Naam: 
Voorletter(s): 

Geboortedatum: ofoulaW 
Gesia-cht:offilik 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: b 

Hierbij deel ik u mede dat u naar aanleiding van een schriftelijke melding op verdenking van het innemen 
van bollen en het geconsigneerd directielid daarvoor geraadpleegd hebbend u de volgende maatregel 

pgelegd krijgt. 

Maatregel: 
U worth voor de duur van uw verblijf op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent ititgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heeft recht onder toezicht op een uur luchten per dag. 

Ingang: Bij binnenkomst op het Justitieel Complex Schiphol West, afdeling B 3b.0 blijft daar totdat 
de Kmar u schoon heeft verklaard door middel van een schriftelijke melding. 

Eindc: 	Het moment dat u bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U wordt verdacht van het innemen van geprepareerde bollen u'elke mogelijk een stof bevatten vallend 
onder de opium wet categoric 1. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loopt u ernstige risico's met betrekking tot uw 
gezondheid. 

De Vestigingsdireeteui 
Voor deze, 

Badhoevedorp, 
Datum: 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

	 to 

I nformatie per 25/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum esirffESEnt 

Cel 	 018 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 24/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 24/03/2013 om 18:00 uur 
Einde: 25/03/ 2013 om 18:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft onrust veroorzaakt op de afdeling door stelselmatig met kracht tegen uw celdeur te schoppen. Tevens 
heeft u personeelsled en uitgescholden toen zij voorbiJ uw celdeur liepen. 

Tijdens het hoor- en wederhoor heeft u toegegeven dat u tegen uw celdeur heeft geschopt en heeft u toegegeven 
dat u geschreeuwd heeft naar het personeel. 

Door uw gedrag heeft u de orde en rust op de afdeling verstoord. 

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

Datintrondertekenin "2-5/03/2013 

/ 
I  

Sancties en of maatregel en, 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 ult de Commissie van 
Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de bektagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommlssieverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
..hugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgerelkt door. 	 MIS "impl's- 

Datum:  25—/ 03 /  r/p1-5.  Tijd:  W S  



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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen daze beslissing binnen 7 dagen na de dagwaarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagsch rift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht blj daze InrichtIng, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken am de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en .kugdbescherming,Voorzitter Seroepscom m Issie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum:V / 	1  ?CV  Tijd;  1  0 6  
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Uitgereikt door:- 	 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/04/2013 

Gedetineerde 	 :411000 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

NINIWittp 
07A 

B1 

MEM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

Datan 	rtekening 09/04/2013 

beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
, van eze eslisiing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie nit de 

ConirniAke van toezicht bij deze inrichting, 
In afwaehting van de nitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscOrnmissieverzneken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Datum: 67 I  64-( / 201,3  Tijd:4/2  20c) 

 

 



lOrdemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 MEM 

Cel 	 03 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer  

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

tregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

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

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

Ccuninissie van Toezicht bij deze inflating, 
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 Beroepscornrnissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag 

Uitgereikt 

Datum:  A 	ISYS 	Tijd:  1(1'7'1  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/2013 
Gedetineerde ®  

GebOortedatum 	411.11.1111" 
Cel 	 30A *: 

Afdeling 

Detentienummer 	MISS 
Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

Ingang: 12J04/2013 om 21:00 uur 

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

De gedetineerde is door mij 

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

• 

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

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



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 ondertekening 12/04/2013 

U kunt schriftelijk in beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag 
waarop u in kennis bent gesteld van doze beslissing. Uw kIaagschrift stuurt u aan de 
secretaris van de beklagoommissie uit de Commissle van Toezicht bij doze inrichting, 

In afwachting van de ultspraak 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: 11111111E,__ 

Datum:  1 3 /fill  I 	 Tijd:  o : 30 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 21 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	NMMX& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering4n afzonderingscel (art. 24.2 PliW), observatied.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) I 1  
De psycholoog rht het niet verantwoord dat u voor de nacht alleen verblijft op uw kamer. 
Omdat u zigh eerder suicidaal heeft uitgelaten plaats ik u voor de nachtelijke uren in afzondering 
onder cianierabewaking. 

Ingang: 12/04/2013 om 00:00 uur 
EindeA9/04/2013 om 00:00 uur 

ridien 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. 

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:  

00  
Datum:  l 2 /  04/ 26/S 	Tijd:  21  



4 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 15/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 09A 

Afdeling 

Detentienummer 	War 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

Dagelijks zal door een gedragsdaskundige worden bekeken of de naaatregel gehanclhaafd client te worden. 

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

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

e van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken our de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft den naar: 
Rand voor Strafredatstoepassing en Jengdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum:  c / o' 1 2a IS 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 16/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 22-, 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 Anna 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

Wing 16/0412013 

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

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

Uitgereikt 

Datum: / 	10 ./ 2_ G 1 3 	Tijd:  2. 0 .  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	 11111111116 

Geboortedatum 	MEM 

Cel 	 10 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

peze ordemaatregel kaq,ndien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 
3°  a • 

' p  
fi 

• A 

e. U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In 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 H2ag. 

4 

Uitgereikt door: Maim 	  

Datum:  (- /  vLj /  20/ 3 	Tijd:  f-- 2( :Go  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 17/04/2013 

111.11111111; Gedetineerde 
umb  

Geboortedatum 	
e 

 

Cel 	 10 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

ys?-va.\/-. ?sLic.1,1060c, 

/1.0-0LA cqc\e,QA:nci 

1°-  °1-1 	IL z00 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

Deze ordernaatregel kan, indien noodzalcelijk, verlengd of verkort warden. 

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

Uitgereikt 

Datum:  (7.- I  Oct /  .20 t 3 	Tijd:  1t 2f :00  



Ordemaatregel (art. 23/24 PKW) 2 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	411111111111111M 

Geboortedatum 

Cel 	 08 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	PAWN.  

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent ge,steld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcorarnissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt 

Datum:  /7 	/  2o/3 	Tijd:  4/- 2/:oo  



Uitgereikt door 

Datum:  (7 /  Out /  201  Tijd: 0  

Ordemaatregel (art 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	 INNEILW 

Geboortedatum 	a.111.11, 

Cel 	 04A 

Afdeling 

Detentienummer 	OEM 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de 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. 23/24 PBW) 

Infonnatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 04A 

Afdeling 

Detentienurnmer 

9eis)Ack psk.clrinA00:ci 

le~D 4ckeD-k.n 

8- oil 	t6.,00 

Inrichting 
	 Detentie,centrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Uitgereikt 

Datum:  ( 7 	0(4 Zot 3 	Tijd: 	Z / :00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 	 =MP 

Geboortedatum 

Cel 	 03 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	Mai" 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Uitgereikt 

Datum: f 7 I  04  l  2of 3 	Tijd:  /. 2roo 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 18/04/2013 

0 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

11A 

G 

Detentiecentrara Rotterdam 

cy.) ?A 0: 	c \-ctoc:2fr 

la - Out 	\tD:oo V  

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

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

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

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

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

U 	t sc 	elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Corrunissie van Toezichtbij 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: AM& 	  

Datum: 	l  ey l  02.0 /3 	Tijd: 	 



Uitgereikt door: 

Datum:  29%. / (:t/  2.013  Tijd:  '20  

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 	 MEM 

Geboortedatum  

Cel 	 09A 

Afdeling 

Detentienunarner 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u mede, dat ik de u eerder opgelegde ordemaatregel verleng met: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

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

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

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

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

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

hriftelijk in 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, 
Inafwachting van de uitspraak van de beldagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar. 
Raad voor Strafrechtstoepassing en leugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 anitEM 

Cel 	 17A 

Afdeling 

Detentienummer 	WM& 

1nrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

Ingang: 22/04/2013 om 18:00 uur 
Linde: 24/04/2013 om 18:00 mu 

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

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

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

D 	ndertelcening 22/04n013 

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

In afwachting van de nitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissievermeken 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. 

allUitgereikt door. 

Datum:  2? ,/  .___!:_it  (ID I S 	Tijd:  '?J)'.0  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	4120Mit 

Cel 	 04. 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Danteentrum Rotterdam 

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

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

Op advies van de psycholoog plaats ik u, ivm uw naderende uitzetting en eerder gedane suIcidale 
uit1atingen, in afzondering onder camerabewaking. 

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

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

7 
kunt schriftelijk in bek1ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 

I nis bent gesteld van deie beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Con-unissie van Toezicht bij deze inrichting, 

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

Uitgereikt door: 

Datum:  23 /  0 I 201,1 	Tijd:  b2 .c;" 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

*war 
111111111111P 

06 

OBS 

Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

int S-Olift elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagscluift 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 

44i-Ignel.w.A3s1,ruilsixoeczeektIR-get-frigieerlogg-itevairtlfspmbessli-isiaggeageham*.54J,3-4-Lriff,e4r-,,,,--0.------'- 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo 

Datum:  25 /  ot /  70 3 	Tijd:  (0. 3C 



ta.fer 	 ' • 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inforrnatie per 28/04/2013.  

Gedetineerde 	111111.1, 

Geboortedatum 	allank 

Cel 	 16b 

Afdeling 

Detentienummer 	MEM 

' VI so,  

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U wilde na de kerkdienst niet terug Haar uw kamer. U maakt een verwarde iudruk en reageerd 
afwezig in de gesprekken met het personeel. 

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

Dew orden3aatregel Ican, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

g gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kermis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie nit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 

dan naar: Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postb-us 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt. 	 ` 	4114—  -  

Datum:  2S  / 	/  Q.D6 	Tijd:  tr°  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 29/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	MEM 
Cel 	 13 

Att 
Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	WHO 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u w geestelijke toestand dit niet 
toestaat. 
Ben aantal weken geleden is met u door de psycholoog een afspraak gemaakt dat u bij dreigend 
controleverlies het personeel zou waarschuwen. Vanmiddag heeft op uw verzoek een gesprek 
met de psycholoogAtOwan,den waarin u aangaf geen controle meer te hebben. U was bang 
Izelf of een ander iet4.aglo doen. U was emotioneel en niet in staat te beslissen om op eigen 
verzoek naar de afzondering te gaan. De psycholoog heeft geadviseerd u in de afzonderingscel 
met touchscreen onder cameratoezicht te plaatsen. lk neem dit advies over en plaats u voor 4 
dagen in afzondering (met touchsreen) onder cameratoezicht. 
Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client te worden. 

Deze ordemaa.tregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 



U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de nitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscornmissieverzoeken 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: 	 act 3  Tijd: 	. & ° 
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Datum ondertekening 30/04/2013 

All I MI Ill I I I OM 

Mil II NO 
111.111111111., 

Detentiecentrum Rotterdam 

.• 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 30/04/2013 
Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

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

.1 gag cipsluiting In een strafcel (art. 51.1a PBW) 

•-, 

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

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

kg. --", •nkdnr421'gr■olv 

D'eze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 

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

De ingeslotene is door mij 

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

U kunt schriftelijk In beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissIng. Uw Idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissle ult de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 



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

Uitgereikt door 

-r. 

Datum:  ,")c-V chf  / 	 Tijd:  -  

1. 

*•:14.e.-1. 
• 



Daze ordemaatregel kan, Indien noodzakelqk, veriengd of v 

1111•MEMEMIIIIIP 

HandtekenIng: 

rt warden. 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 30/04/2013 
Gedetineerde 

Geboortedatum 	 MOM 
Cal 	 4, 	 24A 

Afdeling 

Detentienummer 	 MERV 
Inrichting 	 Detentlecentrum Rotterdam 

Hierbij deal ik u made, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

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

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

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

Deze beslissing Is genomen op grand van de volgende overwegingen: 

Op 30 april 2013 maakte u In het bijzljn van het dienstdoende personeel een snijbeweging cm uw nek wat 
werd geinterpreteerd als zljnde dat u uzelt lets aan wilde doen en vroeg u tevens om een mes. Omdat het 
personeel het nlet vertrouwde hebben ze u doorverwezen naar de medische dienst. In het gesprek met de 
medische dienst uitte u zich wederom suicidaal en gaf u aan alleen aan de dood te kunnen denken. 
Tevens gaf u aan geen concrete plannen te hebben maar wel dat u snel lets wil gaan doen.Na gesprek 
met de medische dienst heb ik van hen het advles gekregen am u In de Observatie te plaatsen onder 
carneratoezicht. 

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

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

U kunt schriftelijk In beklag ga.= egen eze 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 beklagcommissle uit de 



Commissie van Toezicht bij daze inrichting, 

In afwachting van de uitspraak van de bitatcommissie, kunt u de voorzItter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tentlitvaerlegging van daze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzltter Bemepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Ultgerelkt d°1111111111----• 

Datum: 30 I  or4  2Op 	Tijd:  20: cic-- 



• Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 01/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
v,,,4404  Detentiecentrum Rotterdam 

•  

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

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

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

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

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

Uitgereikt door: 

Datum:  0 1 /  o5 20 )3 	Tijd: 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01/05/2013 

Gedetineerde 	 MIN 

Geboortedatum 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	OaOW 

Iwichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

11  M .1: gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw Idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcomraissie tilt de Commissie van Toezicht bij deze imichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcornmissie, 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: __If S  5-1—jp 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 	MOM 

Geboortedatum 

Cel 	 05B 

Afdeling 

Detentienummer 	Ana 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

.1. 	For4  .1:. 1 •rtli 	ze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
k 's 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 
den naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

w•1 „:•4  

Uitgereikt door: 

Datum:  3/ 5  2 0 5  Tijd:  I 8 e, 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

-te. 	• 

Inforrnatie per 05/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 
Afdeling 
Detentienummer 
Inrichting 

22A 
E 

SIMS 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

2 weken afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

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

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

De gedetineerde is door mg 

niet gehoord, met als reden dat u 

op eigen verzoek 's nachts in afzondering 

wil verblijven. 

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

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

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



Datum ondertelcening 05/05/2013 

Uitgereikt doo : 

U kunt schriftelijk in beklag 	ego?' • 	•esTstg binnen 7 dagen na de 
dag waarop u in kenni 	nt gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u 
aan de secretaris n de beklagcommissWuit de Commissie van Toezicht bij 
deze inrichting, 	 <040 

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

Datum:  OS / 05-  / 0 	Tijd: 	&9  IAAAQ. 



47. 	

1111111111M 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 07 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

-5 - 2013 

e..\-0 	c4ckeLr‘D 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegcl:s.  
3 dagen afzondering in atzdtsigiiiiiNkii.w), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 

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

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

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

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



In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van doze beslissingtoseratiiiittftchriift 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, yoorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 301372500 GC Den Haag. 	 WitOMMF*004-1 

Uitgereikt 	 0116WWWW 

Datum: 	/  5 i____20ALTijd: 	.0.)01t-cAN.R- 

• 
S. 



/Th. 	Ordemaatregel (art 23/24 PBW) 

61A 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 	 MEM 

Geboortedatum 

• Cel 	 • 

Afdeling 
	

OBS 

Detentienummer 
	

UMW 

&note oBS D? 
ocy o es-  -a_oti (o7:1s) 

um Lka-LeAk- kA 

1111111111111B 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

Dagelijlcs zal door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maategel gehandhaafd dient te worden. 

emaatregel !can, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

05/2013 

beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
ez.e beslissing. Uw klaagscbrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcominissie uit de 

sie van Toezicht bij daze inrichting, 
In rifikiehting van de ifitspiaak van de beklagoornmissie, kunt u de voOr±itter Van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschenning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

AritiVIP,Or =s)  

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

OMB 
26A 

I 

1111/111/. 

Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

Ingang: 07/05/2013 om 16:00 uur 
'Linde: 10/05/2013 om 16:00 uur 

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

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

07/05/2013 

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

oezicht bij deze inrichting 
In wac ting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar. 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum: 	/ 05 / 104,2]  	Tijd:  SO: II  



Uitgereikt door: 

Datum:  OY  Tijd: 	It E 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

414.1610 
18A 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

Toezicht bij deze inrichting, 
aChiiiik van de uitspraalc van de beklagcomrnissie, kunt u de voorzitter van de 

ber epscornmissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrichtgodiidsding en Jeuidbeseherrning, VoOriiitef Beiciepscomniiissie,-Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 OM, 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	11110 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

Dagelijlcs za door de huisarts worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te worden. 

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

3/2013 

k beldag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. Uw Idaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcormnissie uit de 

re 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 near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

A 	a 1.4 

Uitgereikt door: 

Datum:  (17  /  5 /  2 a 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde  

Geboortedatum 

Cel 	 07A 

Afdeling 

Detentienurnmer 	SIM 

Inrichting 
	 Detentiecentrurn Rotterdam 

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

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

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

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

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

11. 

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

In 	acliting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van doze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	 Tijd: 	  



gr1 6 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienurnmer 

WM. 

28A 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

maatregel kan, iridieitnoodzalcelijk, verlengd of verkort worden. 

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

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

Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. , ,,44.4141iggito  

- A 	'774  
• 

Uitgereikt door: 

Datum:  OL1 /  Oc /  .20 ('2)  Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 	 MEM 

Geboortedatum 	 0111/16 

Cel 	 10A 

Afdeling 

Detentienummer 	OIM 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 242 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

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

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

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

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

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

le van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwEtchting 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 Jengdbescherrning, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  	Tijd:  " ° ° 	tA.I:Z- 



Uitgereikt door: 

Datum: 	/  iftie4/ 2,D13 Tijd:  ./(2 3°M-4-4 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 10/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

30A 

H 

Inrichting.  
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

Ingang: 10/05/2013 om 16:00 uur 
Binde: 15/05/2013 om 16:00 uur 

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

Ukunt sc 	jk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van due beslissing. Uw klaa.gschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, hunt 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:  12 / 	/  2.03  Tijd: 	ea°  

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 12/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedaturn 

Cel 

Afdeling 

Detentientunmer 

Inrichting 

MEM 
,petentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

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

ber epscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar 
Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 



Uitgereikt door: 

 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Infonnatie per 12/05/2013 

Gedetineerde 	 MOM 

Geboortedatum 	OMNI. 

Cel 	 32B 

Afdeling 

Detentienurnmer 	Mai 

40' 

  

Imichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

Da rung 12/05/2013 

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

van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	kiting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroep,scornmissieverzoeken ora de tenuityoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Ieugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
251IT GC Den Haag. 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/05/2013 

Gedetineerde 	 111111111111.11110 

Geboortedatutn 

Cel 	 12A 

Afdeling 

Detentienummer 	&I& 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

Ingang: 12/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 14/05/2013 om 17:00 uur 

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

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

demaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 
013 

&lag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcomnaissie nit de 

ssie van Toezicht bij deze inrichting, 
achting van de uitspraak van de beklagcomrnissie, kunt u de voorzitter van de 

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

Uitgereikt door: 

Datum: 	 121arAlti. 	C.P  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

Gedetineerde 	 11111111.. 

Geboortedatum 	Man 

Cel 	 10 

Afdeling 	 OBS 

IMP Detentienummer 

Inrichting 	
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

ag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagconimissie uit de Conimissie van Toeiicht 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 Str 	 ' igdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 

' 	• Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. ' 

Uitgereikt door.  

Datum:  lit /  C6 /  ` 	Tijd:  Pti  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

dimsGedetineerde 	
ep 

 

Geboortedatum 	.1111110 

Cel 	 18A 
- 

Afdeling 	
4$ 

 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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. 

j in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwacbting van de uitspraak van de beklagcommissie, !cunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad -veer Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

i4  Datum:   6 	Tijd:  tr  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 14/05/2013 

 

 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

 

491110,041- 

VIMEORftlifo 

Detentiecentrum Rotterdam 

411101itft 

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 	cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) 
Ingang: 14/05/2013 om 16:00 uur 
Einde: 21/05/2013 om 16:00 uur 

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

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

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

U 	t schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ke,nnis 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 
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:  U4 / 	Tijd: 	
of 



,410141111,  

32A 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentr 

°P `Y°5.-`2-°'-b &Dnd 10.:10 
vlacAA c1e \--A-1 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

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

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

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

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

nt sc • -ftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
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 
Now 

Datum: tit / 	/   	Tijd: 	 

Informatie per 14/05/2013 



Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

OBS 

k 40t.§)*(166Vitit 	•-t,t • u, - 5414-dtkiY4 	 . • " 	 ' 	4.4e V. 0 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

01 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/05/2013 

4:v  

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

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

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

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

Deze„ordemaatregel kan, indiernoodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

U kunt 	elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kenms.  bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcomrnissie uit de Comrnissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 9.g,pekkHaag. 

Uitgereikt door: 

Datum: / 	/  OS /  .20/3 	Tijd: 	0: Ur,  



Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

U kunt "scluiftelijk 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 beldagcommissie, kunt u de voorzitter,van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en .Teugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: /9 LA!...tivis 	Tijd:  2 a. 00  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

11111111111MISINP 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie tut 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  /  oS /  2013 	Tijd:  2 a oo 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 	 14. 
Cel 	 32B 
Afdeling 	 Mt. 

Detentienummer 
Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

gg 	4 

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

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

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

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

Datum ondertekening 19/05/201 
41=1.111111. 4 

U kunt schriftelijk in b'eklag 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 
beroepscorarnisie verzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U 
schrijft dan naar: Raad van strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommisie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  7,0 / 5 	Tijg:  .04?-1 '•OO 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 20/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	41111111111111111 

Cel 	 17 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	OEM 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

1ngang: 20/05/2013 om 13:00 uur 
Einde: 27/05/2013 om 13:00 uur  

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

Vervolgens hief u uw arm op en maakte een slaande beweging en zei "kom dan, kom dan, sla me 
dan". U maakte een z9e1•rkagessieve indruk. Vervolgens sloeg met gebalde vuist richting een • .,:•••1,91..ir 	- 
medewerker waarop een handgemeen ontstond. U scheurde hierbij de trui van een medewerker 
en raakte een medewerker met een slaande beweging in de nek. 

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



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

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

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

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

U kunt scluiftelijk 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 
beklageomraissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcomniissie, 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:  20 5  / 	13 	Tijd: 	16 :1-40 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 	 erallar 

Geboortedatum 	 Ma. 

Cel 	 24B 

Afdeling 

Detentienummer 	alga 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

ti 

U heeft vandaag slecht nieuws gekregen met betrekking tot uw casus. U heeft daama aangegeven dat u 
dan niet lang,,k  leven en er een eind aan wil makers.. De medewerkers van uw afdeling en de medische 4- 
dienst hebbg eprobeert hier met u een gesprek over te hebben maar u wilt hen zien en of spreken. Voor 
uw eigen veiligheid pleats ik u daarom in de afzonderingscel under cameratoezicht. 

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

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

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

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

be oepscommissieverzoeken orn de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:91  /CC /  2.013  Tijd:  2.0 firs  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/05/2013 

Gedetineerde 	 .11.111. 

Geboortedatum 	 UMW 

Cel 	 24B 

Afdeling 

Detentienummer 	MIS 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

t1 a cy6c)Aek, met-  PS y 6601 
0? "LS 	20 13 

om t4:30 keitDuk exicieto 

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

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

U heeft vandaag slecht nieuws gekregen met betrekking tot uw casus. U heeft daarna aangegeven dat u 
dan niet Imager wil leven en er een eind aan wil niaken.. De medewerkers van uw afdeling en de medische 
dienst hebben geprobeert hier met u een gesprek over te hebben maar u wilt hen zien en of spreken. Voor 
uw eigen veiligheid plaats ik u daarorn in de afzonderingscel onder cameratoezicht. 

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

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

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

van Toezicht bij daze inrichting, 
ting van de uitspraak van de beklagcoinmissie, kunt u de voorzitter van de 

be oepscomrnissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing te schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschemfing, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:91 / oc / 2013Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 23/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

OM" cAe/3 k. c* e skylio\--01 

Ce 23 - S - rLot-s oily\ ILI '.  SO 

46-outA. ctecletc•,__ If • 	44, 

TI3B 

C 

I' 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

• 
U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcomniissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U scbrijft 
dan naar: Raad voor SIxafrechtstoepassing en Jeugdbescherraing, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 
24,41r • • I 

Datum: 2-5 /  O S /  2-0 1 3  Tijd:  44 13--Gir 



_ • 

Datum ondertikening 24/05/2013 

4111111•11•11111111r 

ti 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 24/05/2013 
Gedetineerde 	 Milk-. 
Geboortedatum 	 111.0111-  
Cel 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 	 11111111 
Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

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

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

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

4 
heeft hiervoor een formulier plaatsing in afzondering op eigen verzoek getekend. 

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. 



n, 

U kunt schriftelijk in bekiag gaan teganAgNeslissing 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 Commlssie van Toezicht bij deze inrichting, 

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

Uitgereikt 

Datum:  reZ- "k/ 0 	 Tijd: 	74"  "."'e 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 24/05/2013 
Gedetineerde 	 %IOW 
Geboortedatum 	 OMR 
Cel 	 18A 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik ti-mede, uw gemoe;, 1 in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is op§.ele6d: 	'7-1=40:xv=4:- 

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

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

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

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

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

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

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



Datum ondertekenIng 24/05/2013 

Sancties en of maatregelen, op 	 w 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 beklagcommissle uit de Commissie van Toezicht bij deze InrIchting, 

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

Uitgereikt doo 

Datum:  Z CV OS /  zo 	Tijd: 	74 	(,-Ltilz  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/05/2013 
'Gedetinee'rdetP"41' 

Geboortedatum 

Cal 

Afdeling 

Detentienummer 

I nrichting Detentlecentrum Rotterdam 

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

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

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

Voor uw elgen veili 	Vts Iktilialkattorkleiriggscel met cameraobservatie en zult u zo 
spoedig mogelijk door een gedragsdeskundige gezten worden. 

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

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

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

geestelijke toestand dit niet toelaat 

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

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



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

•Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 07 	41:-  

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

4:1 

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

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

Ingang: 26/05/20139S 20:00 uur 
Einde: 27/05/2013'om 17:00 uur • 

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

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



Datum ondertekening 25/05/2013 4 

U kunt schriftelijk in bekiag an egen„.„eth beglissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschlift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht 61j 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:  7S.  /  5 /  2_0(3  Tijd:  2,0  



Datum ondertekenin 27/05/2013 

U kunt schiiftelijk in beklag gitan 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 Cominissie 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 
clan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	/ 	/ 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

+4 
 Infornigiue,h27105/2013e. 	,# 

Gedetineerd? .r 

Geboortedatum 

Cel 	' 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

27/05/2013 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
dez.e be,slissing. Uw ldaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beldagcommissie uit de 
van Toezicht bij deze inrichting, 

In 	ting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van daze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:1  I  

Datum: 11 /  65-  /  141 3 	Tijd:  +L.  t S--30  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 411.11M. 

Cel 	 06 

Afdeling 	 OBS 

Detentienunamer 
	VW. 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

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

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

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

/2013 

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

an Toezicht bij deze inrichting, 
In 	-dating  van de uitspraak van de beldagcorrunissie, kunt u de voorzitter van de 
iptoelimernmissieverzoeken om de tenuitvoerlegging  van deze beslissing  te schorsen. U schrijft dan near: 
Ratirlivoor Strafrechtstoepassing  en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt doo41. 	  

Datum: 2-3-  	Tijd:  4i— 5.3  



  

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	allatar 

Cel 	 25A 

Afdeling 

Detentienummer 	MI* 

  

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

U bent vandaag aangemeldt voor de extra zorg afdeling. In het gesprek met de psycholoog heeft 
u aan gegeven absoluut niet alleen te kunnen en te willen blijven op uw kamer. Om deze reden is 
in overleg met u en de psycholoog besloten u gedurende de avond en nacht in de afzonderingscel 
te plaatsen onder cameratoezicht. 

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

,keze o 	egel kan, indiaenoodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

05/2 

in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ke 	esteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beldag cmimissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afw citing 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: Raab. voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137,11/500 GC Den Haag. 

allaiUitgereikt door: 

Datum. 2_1 / 0 S-  / Z.c. v "" 	Tijd: 41... 11 .c..7e 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 28A 

Afdeling 

Detentienummer 	WES 

tetentecentrum Rotterdam 
1,..:  

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

Ingang: 27/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 17:00 uur 

U heeft gedreigd om uzelf van het leven te beroven als u hoort wanneer u uitgezet gaat worden. U heeft 
vandaag via uw advocaat vernomen dat dit op korte tennijn zal gaan plaats vinden. Op advies van de 
psycholoog plaats ik u voor uw eigen veiligheid tijdens bloktijd, de avond en de nacht in de observatiecel 
onder cameratoezicht. 

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

De - 	aatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
deze beslissing. 11w klaagschrift stuurt a aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 

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

0-111 Uitgereikt door: 

Datum: 2.1 /  (35 /  20(3 	Tijd:  41- 9.30 

Inrichting 



Et:rIcke_ OE 
- (31) - 2.cq3 

os%so. 
1.k) rex. ,,a-ze_AA 

( 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 	 IMEMBIO 

Geboortedatum 

Cel 	 28A 

Afdeling 

Detentienurnmer 	411111.111r 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

Ingang: 27/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 17:00 uur 

U heeft gedreigd om uzelf van het leven te beroven als u hoort wanneer u uitgezet gnat worden. U heeft 
vandaag via uw advocaat vemomen dat dit op korte termijn zal gaan plaats vinden. Op advies van de 
psycholoog pleats ik u voor uw eigen veiligheid tijdens bloktijd, de avond en de nacht in de observatiecel 
onder cameratoezicht. 

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

emaatregel kan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

05/2013 

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

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

eauUitgereikt door: 

Datum:? /  05/ 201-  	Tijd:  41— 9.30 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 30/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 02 

Afdeling 	 OBS 

Detentienummer 

Inrichting Detentiecentrum Rotterdam 

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

Ingang: 30/05/2013 om 10:00 uur 
Einde: 06/06/2013 om 10:00 uur 

U heeft gisteravond via de intercom een oproep gedaan voor een dokter. Toen het personeel bij u 
kwam zat u op de grond van uw natte cel en had u uzelf bekrast met een gedemonteerd 
scheermesje. Op advies van de psycholoog plants ik u voor uw eigen veiligheid in de 
afzonderingscel onder camerabewaking. Op advies van de psycholoog wordt dagelijks gekeken of 
het mogelijk is om u te laten recreeren op uw eigen afdeling. 

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

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

. 
U ktmfic ehjlc 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 
beklagcotnmissie nit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken am de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U scbrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  

Datum:  36/ 	a-)( 	Tijd: 	Li :a)  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 	ie aft 

Geboortedatum 	
* 

111111116 

Cel 	 13 

Afdeling 	 kOB• 

Detentienummer 	OMB 

Inrichting 
	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

Ingang: 31/05/2013 om 12:00 uur 
Einde: 04/06/2013 om 12:00 uur • 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat uw geestelijke toestand dit niet toestaat en u uitgebreid 
vanochtend met de psycholoog hebt gesproken. 

U verblijft al enkele dagen in afzondering op de gemeubileerde afzonderingscel met touchscreen. 
U bent daar geplaatst voor uw eigen veiligheid gelet op uw automutilatieverleden en uw 
uitlatingen dat u dat weer gaat doen als uw vertrekdatum bekend is. Aangezien u uw 
irertrekdatum via actievoerders enkele dagen geleden hebt vernomen was u gedurende bloktijd, 

.4 de avond en de nacht in observatieiet cameratoezicht geplaatst. 
Uw herhaalde asielaanvraag is gisletvz ggehandeld met een voor u negatieve beslissing. 

• t Vandaag heeft u uw vluchtaaltiegging gekregen. 
- 4J heeft daama gesproken met de psycholoog. Deze maakt zich zorgen om uw gemoedstoestand 
'v.* en is van mening dat het risico op automutilatief en/of suiciaal gedrag verhoogd is. Om die reden 

adviseert de psycholoog dat u de gehele dag op de afzonderingsafdeling verblijft onder 
cameratoezicht. Ik neem dat advies over . Waar mogelijk worden u activiteiten op de gang van 
deze afdeling aangeboden. 

1ndien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd client to worden. 

Deze ordema 4 	(swan, indien noodzakelijk, verlengd of verkort worden. altitt . i 
r',4-- %, 	

--• 



Datum onclerteke*g 31/05/2013 

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

In afwachting van de uitspraak van de beldagconamissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscoramissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U scluijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschernaing, Voorzitter Beroepscornmissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  ahrft 

Datum: 3) /  03-  1  to 3 	Tijd: 	1g.3  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cell  

11111111111 
19 

Afdeling 	 OBS 
:1 7 

Detentienurrune4r. SUM 

Inrichting 
Detentiecentrum Rotterdam 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding  van een schriftelijk verslag  d.d. 31/05/2013 u halm, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 31/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 07/06/2013 om q8:00 uur 

Deze beslissing  is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
U bent op last van het afdelingshoofd vanwege onrust op uw afdeling  overgeplaats naar een andere 
afdeling. Then het personeel u kwam halen weigerde u mee te werken. Ook na herhaaldelijke gesprekken 
bleef u bij uw weigering  en rnaakte daarbij een boksende beweging. Hierop is besloten om het IBT team 
in de zetten. U weigerde de instructies van de IBT commandant op te volgen waama het IBT team uw 
kamer binnen is gegaan. U stand in een dreigende houding  in uw kamer met in uw hand een sok met 
daarin een glazen pot en in uw andere hand een metale voorwerp. Bij binnen kornst van het IBT team 
heeft u de pot naar het personeel gegooit en dear na een magnetronbak met heet water.waarbij het 
personeel geraakt is. Om de situatie te controleren heeft de IBT commandant besloten om pepperspray te 
gebrulicen. Hierop het u het metale voorwerp vaNen wat een mes bleek te zijn. 

U weigert uzelf te laten controleren door de medische dienst en u weigert om met mij te spreken. 
Voor het gebruik van fysiekgeweld near personeel pleats ik u voor 7 dagen in de strafcel. 

U be 	r mij Met gehoord, omdat u weigert om met mij te spreken 

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

e van Toezicht bij deze inrichting, 
In 	achting  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: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscornmissie, Postbus 30137, 
2500 GC Den Haag. 

AftUitgereikt door: 

Datum:  31 /  ocr 20 /3 	Tijd:  4//,. 11 6 6 
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Detentiecentrum Rotterdam 

Ordemaatregel (art. 23/24 PEW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende 
ordemaatregel is opgelegd: 
3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 
24a.1 PBW) met betrekking tot: 
de periode van 21.00 uur tot 08.00 uur 

Ingang: 31/05/2013 om 21:00 uur 
Einde: 03/06/2013 om 21:00 uur 

De gedetineerde is door mij niet gehoord, met als reden dat u eerder uitgebreid met de 
psycholoog hebt gesproken. 

Uit medisch advies blijkt mij dat het onverantwoord is dat u alleen op cel verblijft in de 
nachtelijke uren. Op dit moment is het niet mogelijk u bij een ander op cel te plaatsen die wat 
betreft geloof, taal , nationaliteit en rookgedrag bij u past. Dagelijks wordt nagegaan of een 
§e,sAiktis pelgnoot gevonden kan worden. Tot die tijd besluit ik u, op basis van medisch avdies, 
2n ifzondering te plaatsen met cameratoezicht in de periode van 21.00 uur 's avonds tot 08.00 uur 
s ochtends. Buiten die periode gnat u naar uw eigen cel. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
tgehandhaafd client te worden. 
vr. A .fc 5 

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



U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dap waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beidagcommissie 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 to scilersen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Teugdbescherming, Voorzitter)3bi-oepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

digllIllhkp_______ 
 

Uitgereikt do . 

Datum:  (3'1 /  c124 2e, ("S 	Tijd:  ...: Z.( . cgQ)  Ge.v.. ,12, 

J 

J. , 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 01-06-2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	1.11.1.1111W 
q; 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 	MINIM 

Inrichting 	 Detentiecentrum Rotterdam 

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

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

Ingang 	 : 31/05/2013 te 23:30 uur 
Einde 	: 03/06/2013 te 23:30 uur 

U heeft zich bij de arts suicidaal uitgelaten. U wilt geen non-suicide afspraak maken. 
Op advies van de arts pleats ik u in afzondering met cameratoezicht. 

U wordt zo spoedig mogelijk gezien door een gedragsdeskundige en naar aanlelding 
van zijn advies wordt bekeken of de maatregel gehandhaafd of verkort dient te 
worden. 

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

Datum 	'ng 01/06/2013 

U kunt 	 eklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag 
waarop u 	bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de 
secretaris 	eklagcommissie uit de Commissie van Toezicht van deze 
inrichting. 
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissie verzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beschikking te 
schorsen. U schrijft dan naar: Raad van Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 



Haag 

Uitgereikt door: 

Datum: 	0 I - 0 - 	Tijd  (2): 30  

p 

cf. 



Rapport 

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Forlien IBT inzetformulier -14-VM 	 m 
— 	...- 

IBT inzet 

Datum inzet a rvvoivr 2(.3'1 Ti dst . /,‘ I" 
Opdracht gegeven door 41A-4,,v--7„ 
Naam gedetlneerde -• -.,- 0 	,.-S k-  • Registratienummer  
Afdeling -V..)-- t 	--- Celnummer 
IBT commandant -yr 117m- 	t-----  
IBT leden 

'-' 

Korte redentaanleidmq van de lnzet: 
Q +k \nte_ trvt.cadlr Gjer aoffetlx WIT 

Verslaq van het verloop van de actie: 

f-oei-LA 	0.,..t‘earla-q-rYvt lete.e.a. + 	• 	• -fv4QT 	koJe.iifeckc..ti,  vv4o..c.1.? • 
-7-1\=-:. 	..... 	- ' 	,s, 	. 	_.d.i 	, •• 4., - e 

' 	_ •1 Jiff_ . 	I 	II 	• 	4 , I 	WI 4 
11\e-0 	t,. 	4,..:,...MIPPW111.ligl- 	 LMMIIIM IN IMIIMP.....-PRIM PFL r  

- 	(3,.IIIIMIMAr mrillatiMPIMTI1 	fi, - a JIMEINSI,._ (e• 

Gebruikte procedure: 
\,,,,,...„ep% i  -12Api-XC.etS,A.Pe 	' 	00-A-1*-`0,15 	&ale (11-fa 

k 	1 

Mate van Verzet: 
-5,J.il15-yi.4415,cax tieabwi 	tica.2,„___ 
Ael  c,f,_, A.,,di  liacr tie/ '-e--N-  IV/ CIP.C.C/2114 (41 -12-4-) 	, re-i 

Welk proportloneel qeweld Is toeqepast: 

(460 e (Air S\c:itt Ai 1141ie. 11 ==- tre_ 	vili-N 	L2,_/) k(ei.A., 	7-e. 
(.444.0=V41 	/4_53e4,-,_ _ 

Welk qeweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: 

*.-\--e-- 	Q-CA-1,  

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 

ea" 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 

4 	' 	i..-L. -At .:may• 

Is qedetineerde qezien door een arts Mime, zo la, naam arts en bidstip: 
It AN k' ci.vr 

eventueel letsel personeel: 
J2..2.." 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinqscel:  
i3 

Naam van de arts en het tildstip van aanweziheid arts: 

aantal billagen: (M. foto) 

Bilzonderheden, leermomenten en conclusle evaluatie: 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 
Handteke 	roepscommandant: Handtekenm • 	• ‘ - dertekenaar: 

...t 	- 	q• 

Naa 	• Naam: 

re-•:- 

:=z--n 
. 

0 	,.9'1' 

Pleats: 	 1 Datum: Pleats: Datum:  
Rotterdam 

L.9 MAII/ 	2..01 
Rotterdam 

L9 imit(77r 1-o' •3 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



•41z., as 

Ministerie van Justitie 

Detentlecentrum Rotterdam 

------- — 
Formulier.  IBT inzetformulier 

- 	• 	- nappini ID .I 1112el. 

Datum inzet 21-3-2013  
"1.;`----''',° ---  

Tildstip 15.00 uur  
Opdracht gegeven door 
Naam gedetineerde " Registratienummer 
Afdeling J Celnummer 11 
IBT commandant -7--  -----1,--. — — 
IBT leden 

r 	- 
,,. 

, 	. 

:,., 	....„.... 

Korte reden / aanleidinp van de inzet: 
Bedreigen van en gooien naar een collega. 

Verslap van het verloop van de actie: 

Meneer is aangesproken,werkte na enig aandringen mee ,is geboeid,veiligheidsfouillering, 
trapprocedure.heeft zich zeif uitgekleed en meegewerkt aan de visitatieprocedure. 

Gebruikte procedure: 
Boeien,veiligheidsfouillering,trapprocedure en visitatieprocedure 

Mate van Verzet: 
geen 

Welk proportioneel peweld is toepepast: 
boeien 

Welk beweldsmiddel is pebruikt en de reden daarvan: 
boeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar lets& voor IBT inzet: 
Been 

Eventueel letsel als qevola van IBT inzet: 
geen 

Is aedetineerde qezien door een arts Ua/nee. zo ia, naam arts en tildstm: 
a medische dienst 

eventueel letsel personeel: 
geen 

Tiidstip plaatsIna straf- en afzonderinqscel: 
15.00 uur 

Naam van de arts en het tudshp van aanweziheid arts: 
nvt 

aantal biflagen: (bum. foto) 
geen 
Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
trapprocedure is besproken. Veiligheid niet omgeldeed personeel is besproken. 

Dit rapport Is under ambtseed opaemaakt: 
qroepscomandant: Handtekenmq 	 m Handtekerun 2de o de ek 

_..„.1  •=ir 
.,i 
- ..., 

,..,,, 	' 

Naam:
''''  ‘-.7 

.......- 

.- 	- 	- 	
illi■- 

k.. 	' - LI' 

Pleats: Datum: Pleats: Datum: 
Rotterdam 2 k — 	-- lcci Rotterdam 

1  t — - rt-D 1 3 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



„SU? 
xisc- 

Ministene van Justitie 

Detentiecentrurn Rotterdam 

Formulier: IBT inzetformulier 
_ 	• • - ■ 

na • • on a3 1 enzei 

Datum inzet 21-03-2012 Tijdstip 23.55 uur 
0. • racht gegeven door 
Naam !edetineerde Registrabenummer 
Afdeling 

•• ■ 
Celnummer 26 

IBT commandant 
.” 

 

IBT leden 

Korte reden / aanleidino van oe inzet: 
een mes te dreigen Ingeslotene had zfin celinventaris vemield, stond met om zich zeif lets aan 

te doen. 

Verslao van het v 	ooLvan de actie: 
de ingeslotene gesproken, Colle la waco 	 had voor de actie met zodat hij 

meewerkte bi de dam= • 
Ingeslotene was aanspreekbaar, volgde insructies 1ST tildens de actie 
Was meewerkend 

Gebruikte procedure: 
Standaard 

Mate van Verzet: 
Geen 

Welk proportioneel oeweld is toepepast: 
Geen 

Welk oeweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: 
Handboeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als aevolq van IBT inzet: 
Geen 

Is qedetineerde qezien door een arts la/nee, zo la, naam arts en tiidstip: 
nvt 

eventueel letsel personeel: 
Geen 

Tikisbp plaatsinq straf- en afzonderinqscel: 
00.05 uur 

Naam van de arts en het tiidstio van aanweziheid arts: 

aantal billagen: (bill/. foto) 

Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
Evaluatie is gedaan 

bit rapport is onder ambtseed opaemaakt: 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam• Naam• 
...al• 

Pleats: Datum: Pleats: 	 IDatum: 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



2e-t;:_rN 

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formuher: IBT inzetformulier 

1111 . port ID I Iflitti 

Datum inzet 	 26 watx 2,3 .  Ti'dsti • .1. 
Opdracht g 	even door 	t: 	,,,, 	-7 -  , 

Naam gedetineerde 	,.r."fta, Registratienummer 2-') 	IR 
Afdeling 

.— 
Celnummer 2_ 

IBT commandant 
___2_,. 

 
IBT leden f 

. - 
.  

Korte reden I aanleidinq van de inzet: 
kie-,0 	ws-e- ci 	. c Li 	.0-1-0-kci 

VItectl- 4-f-X7Na V.6.....- 	2 t'e,--;31...L 	,., 4g__ 	1 	k 	 -..) 

Verslaq van het verloop van de actie: 

L'a,t, 	V1AXL 4--  ite\v„ 	, 	\,..;\„tecA 	-re._ 	' - 	IL 1.•---1-  t_ktru 15 	. 34,  5f3Ar■ 
IrAe-etl._ 	c, 	%.-., 	C-- 	c.-‘,. <.,\ 
Reca- 	17.-..- 	'tv.,-e‘ 	,c,. ct-N_ 	c:/,  ,..... 	tAnee --c--c- L.,_10.14€2.A.A. 

t 	1 	- ■ ___,)". 	.r, . 	- 	..... AA 
VkLet, In-Ce-n 	1.71.6(36-, 	t 	fLe_, \..1..\".3 	C.,c_ 6..t.() 

Gebruikte procedure: 

4.-1e.(t_ 	ce ..l\e-eil.c,( 	vs,A 	u....-t-c-- 	c_e_t. 	fL4 	- 

Mate van Verzet: 

(...-4-ee^ 	V&A 	kaz..c 	ak.c.c\-A.-,-)<ASA-9L... 	Li.....1- 	c_o_A 	\AAA 	. 
J 

Welk proportioneel qeweld is toeciepast: 

Cee.CN 

Welk qeweldsmiddel is qebrufkt en de reden daarvan: 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel vooit  IBT inzet: 
IA, 	-1--  

Eventueel letsel als gevolo van IBT inzet: 
v\\Jvc  

Is aedetineerde qezien door eenarts ia/nee, zo la, naam arts en tiirdstip: 
Liu 	vtAi< 

eventueel lets& personeel: 
(e-e_f■ 

Tiidstip plaatsina straf- en afzonderinoscel: 

Naam van de arts en het tlidstip van aanweziheid arts: 
vvki_< 

aantal biller:len: (biiv. foto) 

Bijzonderheden. leermomenten en conclusie evaluatie: 

------- 

Da rapport is onder ambtseed opoemaakt: 
Handte =nin • • oe • scommandanti Handtekenino 2de ondertekenaar: 

. -1.----7, 
4 

4 /2 • ' ' - "1 	, - 

Naam: Naam: •-... _.... --,-------- 	---.:.-,- 	... 

Plaats: 	 Datum: Pleats: Datum: 

1-2--1-1-01-e.(=1.4..... 	2 	̂ U ) - 20  /.3 (,),.--c--°0- 2C,,„ - .. - 2,, 	, 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



      

   

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier: IBT inzetforrnulier 

 

.214211)t.X 

 

     

      

      

Ka 	opt IBT mzet 
Datum inzet 3.5-2013  j 11 
Opclracht gegeven door - 	- .....:.................. 
Naam gedetineerde ,.,1,.., Registratienummer 
1111AL  Celnummer 
IBT commandant - 	-e ..-1#---- --, ----, 
IBT leden 

--.zi.---...e.;,............._ 

- 	,-, 

Korte reden I aanleidina van de inzet: 
het inslikken van een Ingeslotene ( ' 	.,-' dreide met automutulatie en scheermes 

Yerslaayan hetyerlooi van ale actie: 
cel enoot * college f 	7--  =:- 	as in 	eserek 	eaan met zi'n _ 	om deze naar de 

deur to kri's en in eslotenef 	of aan als 	' 	o rnaals naar de deur zou komen hij 
zichelf zou snijden. IBT stond opgesteld 5 6 en 7 hebben ingeslotene 	it cel gehaald direct 
er achtereaan zijn 12 3 4 volgens procedure ingeslotene onder controle gebracht waarbij direct zijn 
hoofd gefixeerd werd. De mond van ingeslotene is direct !econtroleerd er werd nix aangetroffen 
veilighelds fouillering gedaan buiten de cel meneer is schon getransporteerd. Ingeslotene wilde niet 
meewerken aan zijn verplaaisting hield zich slap en is horizontaal naar beneden gebracht naar de RI. 

Gebrulkte procedure: 
boeiprocedure liggend op de bulk, beenklem, bokkepoot, trap procedure horizontaal. 

Mate van Verzet: 
seen verzet door inigeslotene passief niet meewerkend 

Welk proportioneel aeweld is toeaepast: 
bokkepoot in cel beenklem seen !eweld toegepast alleen controle technieken, in cel 

Welk aeweldsmiddel is aebruikt en de reden daarvan: 
seen 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
il een 

Eventueel letsel als ssevola van 1BT inzet: 
gen 

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

eventueel letsel personeel: 
geen 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinasoel: transport naar de RI 

Naam van de arts en het adstip van aanweziheid arts: 
am 

aantal billagen: (biiv. fotol 
geen 
Biizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 

Dit rapport is onder ambtseed oplemaakt. 
Handtekeninq qroerriCorPmaridantrl_----  Handtekeninq 2 .e ondertekenaar: 

---. 

Naam. Naam: 
...7.1.- 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



"l 

Wisteria van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier: IBT inzettormulier 

  

mapport in i inzet 
Datum inzet - Tijditip 10:00 
Opdracht gegeven door 

'%7' -•^.  .,.....• 	.,,i A. 

NUM gedetineerde Registratienummer 
Afdelin9 C 	 reseli. 1712=a0. 

Celnummer 
IBT commandant --c=7:‘ ----- 	'A -,-,A.  
IBT leden 

 

IV 
.,z 

---44 

Korte reden / aanleidina van de inzet: 
Weigeren uitzetting 

Verslaq van het verloop van de actie: 

Zie aangehecht rapport. 

Gebruikte procedure: 

platgelopen, geboeid en getransporteert naar Receptie Ingeslotene 

Mate van Verzet: 

Zie rapport 

Welk proportioneel cieweld is toeaepast: 

Plosklem, wapenstok op benen. 

Welk peweldsmiddel is aebruikt en de reden daarvan: 

Wapenstok en boeien 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Nee 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
Ja, OW Sheet zich tijdens de inzet weten to beschadigen met een vork in zijn rechter zij en  
been. 
Is qedetineerde qezien door een arts iainee, zo ia, naam arts en tiidstip: 

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

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

aantal biilacien: (biiv. fotol 

Blizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 

geen 

Dit To • • ort is ender ambtseed a • • emaakt: 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: Naam: 

Plaats: Datum: Pleats: Datum: 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Niet te zien. 

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

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

eventueel letsel personeel: 
Geen. 

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

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal bills:men: (IAN. fotol 

Bijzonderheden„ leermomenten en conclusie evaluatie: 
Reageren op uitlatingen ingeslotene.Verder ondanks het verzet een goede procedure gevolgd. 

Dit rapport is onder ambtseed origemaakt: 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: Naam: 

Pleats: 	 !Datum: Pleats: -Datum: 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ministerie van Justitie 

Detentiecentrurn Fiotterdarn 
ssiv  

-11VrtiIsr^ Forrnuher: IBT inzetformulier 

riapport mil inzet i 	 • 

Datum inzet 12-5-2013 
.... 

Trdsti • 02.00 uur 
Opdracht gegeven door 

Naam gedetineerde N _ 	... 	.  Re. istratienummer 
Afdeling I Celnummer' 31b 
IBT commandant 

mos•■•■■■•■•• 

IBT leden A 

, 

-". 

, 
Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
Vernielen rijkseigendommen 

Verslaq van het verloop van de actie: 
rug naar de deur gaan Meneer is aangesproken,is op mijn aanvraag met zijn staan met zijn 

handen op min hoofd.Deur geopend en afgeboeid. 
Buiten de cel veiligheidsfouillenng.trapprocedure en in ruitformatie near de obs. 
Dear visitatieprocedure en de cel verlaten. 

Gebruikte procedure: 
Boeien,veiligheidsfouillering,trapprocedure en visitatieprocedure. 

Mate van Verzet: 
Geen. 

Welk proportioneel qeweld is toeqepast: 
oii' Boeien. 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 
Boeien,vanw 	e de eerdere emoedstoestand van meneere 	T-1 -''..- 	L  /I, 
en de staat van zijn kamer.Zie rapport 	.  

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letset voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als qevolq van 1BT inzet: 
Geen 

Is qedetineerde qezten door een arts ta/nee, zo ia, naam arts en tiidstip: 
Nee s . oedarts is • ebeld. 

eventueel letsel personeel: 
Geen 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinqsce1: 
02.00 uur 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 
Telefonisch bes • roken. 

aantat blilagen: (built. foto) 
Geen 

Bijzonderheden, Ieermomenten en conclusie evaluatie: 
Zijn besproken. 

Dit rapport's onder ambtseed opqemaakt: 
Handtekeninq qroepscommandant: Handtekeninq 2de ,14-der,  , 

_ ■---e.,. 
2....eaar: — 

Naam: Naam: , 
. 

1 
---.-- — 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Forrnulier, IBT inzetforrnulier.  

nappon us I inzet 1 

Datum inzet 17-5-2013 Tijdstip 15.00u 
Opdracht gegeven door Afd. hoofd — -- 
Naam gedetineerde - --,--- 

Registratienummer 
Afdeling NE's Celnummer 19 
IBT commandant ..--,..,:...._ 

li 

— 

IBT leden 

.'- 

, 

Korte reden I aanleidina van de inzet: 
dhr fysieke bedreigingen Dhr zijn rapport moest afgehandeld worden. Aangezien heeft 

gedaan 

Verslaa van het verloop van de actie: 

gees bijzonderheden. Hij werkte gewoon mee. 

Gebruikte procedure: 
geen bijzonderheden 

Mate van Verzet: 
geen bijzonderheden 

Welk proportioneel aeweld is toempast: 
nvt 

Welk aeweldsmiddel is aebruikt en de reden daanran: 
geen 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
Geen 

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

eventueel letsel personeel: 	Geen 

Tiidstip plaatsinq straf- en afzonderinqscel: 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal billagen: (biw. foto) 	 Geen 

Blizonderheden. leermomenten en conclusie evaluatie: 
Geen 

Dit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 
Handtekeninq qr • ,pscommandant: andtekemn • 2de onde 	-naar: 

\ 	3 	„de 
r'' 

-- -- -2:- 	
- 

'Naam:, _.- Ma'am: r 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



 

Ministene van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

 

rn It.'4:,1,7717.= 	 Foramlier. IBT inzetforulier ..1r ...4-•.--v..... 	 . 	_ 	. 	. 	. 	. 	. . 

_ 	 - 	--- - -- 
Rapport IBT inzet 

Datum inzet 	 130-5-2013 Tijdstip 23.00 uur 
Opdracht gegeven door 	r --.4= 

Naam sedetineerde 
`.0••■•■ 

Registratienummer , 
ATMINNI 

MIMI 
Meting D Celnummer 31a 
IBT commandant 
IBT leden - 

1 
Korte reden / aanleidinq van de inzet: 
WelererLiatraeolealealsin _________ 

Verslaq van het verloop van de actie: 
Aangesproken,binnentreden,peppersprayen,platlopen,afboeien,veiligheidsfouillering,trapprocedure, 
douchen vanwege de pepperspraontkleden,volgens procedure cel veriaten. 

Gebruikte procedure: 
Pepperspray,boeien,trapprocedure,douchen,ontkleden,cel veriaten. 

Mate van Verzet: 
Verbaal.Schelden. 

Welk proportioneel qeweld is toeqepast: 
veriaten. Pepperspray,boeien,ontkIeden,volgens procedure cel 

Welk aeweldsmiddel is ciebrulkt en de reden daarvan: 
Pepperspray en boeien.Zie rapport 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel lets& els qevolq van IBT inzet: 
Geen 

Is qedetineerde aezien door een arts ia/nee, zo la, naam arts en tiidstip: 
Nee 

eventueel letsel Personeel: 
Nee 

Tildstin plaatsinq straf- en afzonderinascel: 
23.15 uur. 
Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 

aantal blitagen: (bum. foto) 
Geen 
Blizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
Zijn tijdens de evaluatie besproken. 

Dit ra • • oil is onder ambtseed o • • emaakt: 
Handtekeninq ciro/rscortirnandant: 

, 
Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

---', 

,..1, 
Naam: / / 

,—) 
Naam\  

— 
L--- 

... 	... 
Pleats: Datum: Pleats: Datum: 

Rotterdam 30-5-2013 Rotterdam 30-5-2013 

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Pa ' 

Ministerie van Veiligheid 
Dienst Justitiele Inrichtingen 
Detentiecentrum Rotterdam 

en Justitie 

Rapport IBT inzet 

Datum 	 19-3-2013 	 TI dsti. ____,,.. Wit j Igo 
Opdracht gegeven door 

, Naam gedetineerde 	 —7.7-7--- ) 

Afdeling en celnummer 	J 	 14 Registratienummer I 
1BT commandant 

..-,--..,„-,-,. , 	...- 	 • 
le, k 	z --'g- 	' 

IBT leden 	 1 .P.11 

....,  

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

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

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

Gebruikte procedures 

1:7 Trapprocedure 	1 	Procedure 1 op cel 	r Mechanische rniddelen 

r Stdpprocedure 	p Procedure 2 op cel 	p.  Boeien 

Verzet gepleegd: 	 E Ja 	IE Nee 

Geweld gebruilct: 	 t Ja 	E Nee 

Pepperspray gebruikt: 	 t Ja 	E Nee 

Beschrijf het geweld 

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

Zichtbaar letsel voor IBT inzet: 	 C Ja 	E Nee 

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

Letsel personeel: 	 C Ja f Nee 

Tijdstip plaatsing straf- en afzonderingsce1: 22.00 

Gezien door arts 	 C Ja M Nee 

Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 

trapprocedure aan de muur zijde uitvoeren en niet de binnenzijde omdat je dan niet hoeft over to pakken. 

Dit rapport is onder ambtseed opgemaakt: 
Handtekeninq groepseemmandant: Handtekenina 2 	ndertekenaar: 

P. • 	' .."-- 	.....6. 
A.4" • 

......,,,- zzz., 
• 

ao- 
M 	 * 	,„„.V.E4j, A Naam 	. 	d It 

Pleats: 	 Datum: Pleats: 	I [Tatum: 
Rotterdam 	 20-3-2013 Rotterdam 20-3-2013 



Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Dienst Justitiele Inrichtingen 

- • 	Detentiecentrum Rotterdam 

Rapport IBT inzet 
Datum 	 19-3-2013 	ITifdstip kgaw rz t  Co 
Opdracht gegeven door 	_ M-.--..........----......--...................—..............— 
Naam • edetineerde 	t. 

Registratienummer raW"------  Afdeling en celnummer 	J 	14 
IBT commandant 	- 	--

p  

IBT leden 

. r 
L 

-_,,-- 
-- 	AV 

Korte re • en i aan ming van de inzet: 
Zijn kamergenoot was bij bezig met het kapot maken van de deur van de natte cel. En er lag bij de 

kamerdeur allemaal scherven van het aardewerk. Omdat het niet duidelijk was wat het aandeel van betr. 
hierin was is er besloten bern onk near de OB$ te brennen 

verSlag van i1et OM-loop Van de actie: 
De heren aangesproken en beide geven aan mee te werken.V‘.;' 	p bed laten liggen en eerst zijn 
kamergenoot naar de OBS gebracht. Betr. is op zijn knieen met han en op het hoofd en de voeten tegen 
de deur gaan zitten. Deur geopend en betr. geboeid. Buiten de kamer fouillering gedaan en daarna 
overgebracht naar de OBS. Daar is hij ontboeid en heeft zeif zijn kleding uitgedaan en zo is de procedure 
afoemaakt 

Gebruikte procedures 
p Trapprocedure 	F.7 Procedure 1 op cel 	r Mechanische middelen 
r Stripprocedure 	r Procedure 2 op cel 	P Boeien 

Verzet gepleegd: 	 C Ja 	6 Nee 

Geweld gebrulkt: 	 C Ja E Nee 

Pepperspray gebruikt: 	 C Ja 	E Nee 
Beschrijf het geweld 

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

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

Letsel personeel: 	 C Ja 	E Nee 
Tijdstip plaatsing straf- en afzonderingscel: 22.10 
Gezien door arts C Ja 0 Nee 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
trapprocedure aan de muur zijde uitvoeren en niet de binnenzijde omdat je dan niet hoeft over te pakken. 

Dit rapport is onder ambtseed opgemaakt: 
Handtekenina • roepscrunmandant: Handtekening 2de o .-,-, ekenaar: 

7:-...` 10-----------  - 
II 

If-  

Nam: t'') ~4 	, Naam. 	- 
Plaats: Datum: 

20-3-2013 
Pleats: Datu  

Rotterdam Rotterdam 20-3-2013 



Ministerie van Veiligheid 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
Pl3A- 	Detentiecentrum Rotterdam . 	_ 

en Justitie 

Rapport IBT inzet 
Datum 20-5-2013 	 ITijdstip 117:26 
Opdracht gegeven door  

Naam gedetineerde , 	. 
Afdeling en celnummer OBS-17 	 Registratienuinmer 

IBT commandant  

IBT leden 
- 	1-  
0 

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

hierover to bellen met zijn advocaat. 
Verslag van het verloop van de ache: 

Ingeslotene aangesproken, 2 schildragers hebben de directeur afgeschermd. Aanzegging gedaan en 
telefoon overhandigd. Hierna cel verlaten en standby gestaan bij de deur. 

Gebruikte procedures 

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

Geweld gebruikt: 	 C Ja 	E Nee 

Verzet gepleegd: 	 C Ja 0 Nee 
Zichtbaar letsel voor IBT inzet: 	 C Ja 	0 Nee 

Zichtbaar letsel als gevolg van IBT inzet: 	 C Ja 	0 Nee 

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

Gezien door arts 	 C Ja 	0  Nee 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
gees 

Dit rapport is ondeeambtseed opgemaakt: 
Handtekenino oroepscommandan andtekenin-  2de ondertekenaar: • 

t.r?" 7"IrsV 
II— 

Naam: Naam: 'V Aii 

Datum: 
20.5-2013 

Pleats: Datum: 
Rotterdam Rotterdam Ar-2013 



12.00 uur 

Celnummer 

Ministerie van Justittie 

Detentiecentrurn Rotterdam 

Formulier Plaatsingsformulier 

Korte reden / aanleidina van de plaatsinq: 
Betrokkene is kort voor het insluiten zi n kamer uit sekomen en heeft een mede in•eslotene een 

Datum inzet 
Opdracht • e • even door 

Naam • edetineerde 
Afdelinq 
waChtcommandant 

• aar keer •esla • en. 

- 	• - • • 	 -  

- - 	-ML11=d1111- * s 	 iaLii.=.0 011.11101.1p • G. 

Om deze rede is meneer via de lift a el aan naar de S afdelins. Hier aan•ekomen is meneer 
ontboeid en is de verdere • rocedure rusti• verlo•en. 

afzonderinqscel: Strafcel 
OBS 1 

Wel / qeen verzet. Bii wel verzet omschriiven: 
Licht verbaal verzet o• cel en in de OBS. 

Soort • eweld: Standaard • laatsin • • rocedure 

Verslaq van het verloop van de plaatsinq: 
Met het afdelin•shoofd zi'n cel binnen selaan en na kort aans. reken meneer ■ evraa.d to !lean 

Wel of Geen aeweld: 

Welk qeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 

meneer is seboeid overfebracht. Dit i.v.m. z1n en onze veili.heid. 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
• een 

Eventueel letsel als gevolq van 1BT inzet: 
•een 

eventueel letsel personeel: 
•een 

Naam van de arts en het tiidstip van aanweziheid arts: 
nvt 

Banta! biitagen: (W. foto) 
nvt 

Blizonderheden, leermomenten en conclusie evaluatie: 
•een 

21111110MIIIIMI IMII iiiii, 	Folimmomune 

Dit ra • •oil is onder ambtseed o • • emaakt: 
Handtekening groepscornmandant: Handtekenin o dert k naar: 

- 
_ 	 _ 	. 

. 

Naam: Na m: 

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

versie 2 	 IBT inzet rapport 



Formutier: Plaatsingsformulier 

Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Nth,  

-Pat 

Datum inzet : 	- t 	- 2,0 / 3 Tijdstip : 	ILL0—  
Opdracht gegeven door 

Naam gedetineerde Registratienummer : 
Afdeling . Celnummer : 7 
wachtcommandant  

• • 
Korte reden I aanleidinq van de plaatsinq: 

.... 	... 	Q. 	e-A c-... " , 	 , • 
C2, rn C..),ctA 	le,  :i 	V.24N(2_ 	• 	 ''', mrcz 0 

Verslaq van het verloop van de pleatsina: 
/ 	is) onn 	jet. ."7 /1.r 	0111PPIR 	..,, ex3 	c)csi-, 	i 1:11,s 	pour 

1.i..i 	L, co 	ort2. 	AC.(c.,r 	\0 .41110 r. 	1. e 	CI Clr. rs 	CIO A CA(' 	kt,i 	67-410 AL" 	LA) il cit 
4", Lir., r 	cla 	do.r) 	f rci\A. 	Iry 	-2-11.ir‘ 	-%\n;r1- 	LA ,'  1- 	Co 

Aa. 	qor 	ck, 	Or,,,10., Nft2g‘1,, .e.,,-, 	t 5 	'in,...) 	n <4 r., r 	de- 04-, q 	n Vrrl r \Nk- 1 
'Tx. r)? 	c5\-) 	‘........).,rrecia 	-4,-\ 	L' 1/1 7 ipst 	LAO C),-,tni 	t-C- 	0/4 	("ors 0 el 

r  c)r0 \Mo. re./ 	CI& 	OV, 'S 	4 0., V3 Qf LA,,,,, 	e Akar, 	cAr 	It, 	tewtrn 	i n rk..... 
ik" \-.6 A 	‘ oce, 	r.-tpf,”r 	I 	k (LP. 	VI cf ,c,  ■ C rt. 	CD tit Jae 	1.  tr in ein  

\-%eckr Olt \ 	.., &tr.-la\ 	.P.--,...so... 	cl... L....,7c.r .. t-- 	 , 
Strafcel 	/ 	afzonderinciscel: 

Wel / geen verzeld. Bij wel verzet omschrljven: 	, 
5 	\ri e.\- 	'i-c-tdN'Deoc \- 	rvica- 	r19— GS.-  I ■ r\ft\- 	u o r 1- 0-1-  

e.r. 	 r• CI C-. r 	‘/9 .4 : k 0" 	C.  cro-)e_rrt,  

Wel of Geen qeweld: 

Soort 	eweld: 	1;s-k.k 	, ,...2,- c.1 	II.1 en e.c..r 	' s. 	i I-, 	ot, VI 0 c_Ll 	ecil r.4 1. t 
c.,....-■ , cf t 	tr1,..i 	r-06...ar 	0-6..... 	o■r) 	e I 	(..., ; I- ta LL ell 0_1,1 ...c.... 

Welk aeweldsmiddel is qebruikt en de reden daarvan: 

r. 	%...a .  II r)2— 	Cie_ L.7 ( 	skcA i a 	,.v 
IN 	Irei_e9 c:. .II: jtt 

Q, c r2_ttacl kgas?raa, b,Vr,\)b2Q czcjagc  

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet:  

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

VA-P-e-  
eventueel lase! personeel:  

Naam van de arts en het tildstip van aanweziheid arts: 

aantal billet:len: (biiv. foto) 

airizonderhederdn leermomenten en conclusie evaluatie: 
1- 	\ spay 	er,-y-% 	l_,:,C,' 1 	012- 	tratrk 5rc?t 	S 	C2,1) -1::A 	--; 	VI e...% 	1r re, r% 

r e, 	, 	(7 t 	Veto 	rr-2A C 1% - 	Co \ La 	1.4 f ", 	r' ,- 	ejr I 
„to r". 	■ e 	re 	S- 	lei r 	C4 \ 	in e, 	,t- 	01:2_ 	rt (2,  Vo 	, , n 	r- 	ric., 4 
Al 	r cl 	L>C4 A 	r 	r-  ra, - 	# 5 	6 N c42 	r .1- . 4 t-4 . Iv+ 
ON% r 	on 	j or.r. 	"2--,  tr% 	C 	f 	Or C 	Cint I- ci 	t„, i[A-1 AAA. \ n` rs r 

Dit rapport is onder ambtseed opqernaakt:  
Handtekenina qroepscommandant: 	 Hiandtekeninq 2de ondertekenaar: 

Naam: Naam: 

Pleats: Datum: Pleats: 	 rDatum: 

klo We r c...k ci vi  '2- -Li - 20 

verse 2 
	

IBT inzet rapport 



Ministerie van Justitie 

Detentiecentrum Roiterdam 

FormuHer: Plaatsingsformulier . 	_  

Datum inzet : 16-04- 70t3 Tijdstip : 	OS-' 
Opdracht gegeven door 
Naarn gedetineerde . Registratienummer : 	110111111.1 
Afdeling rn Celnumer : Ilia, 
wachtcommandant . 

Korte reden 1 aanleidinq van de plaatsinq: _ 
teici:je, 	uooc 	%PC-xi icc-Va 1NA k.,,-) . 	of‘ (.1-e.ol- 	,.(Ac rIc 	kap 	Q:, 	cie‘..,cr-\e, 

tryt,,,ki.t ,, 	■ 0 on 	v)(3., 	t-,..);%citi,,, 3  
Verslaq van het verloop van de plaatsinp: 

I ' c 	--,,,, 	‘(...rke 	\A:PC\ 3:— 	UDLAIA. ..A....".4V. 
.4% C\ 	0 	P.C,s,C \ e. 	cs 	e 	CQ 	Ck 	0 at2 	..-,4) 	1.t.ecok 	.n 	efki, let 	e x - 1,— iA  

.4.. 	- 	Zrkg.,,...1Ael,ic 	0 f.N-L1.4  Vet WI 	P ‘-, 	Ir..) 	i11 . 	i't C 	1.12ct 	ir. 	• 	1  0 ‘ c 	rh_ 	Q. 

t Onr, 	10 cw.A-S.,..." 	ric 	LAVOcl 	b:c■1„ik:se 	N ) 	 BA 	. 	1- c1. 
k-co.. 	1,...rt 	(AL 	OA 	k-, 	\... 	‘A....4) 	r\..k 	Vrk- 	- 	,-1,Ge_ 	Nr_c , 

iyri,V6,4  

Strafcel 	/ 	afzonderinqscel: 

.-- 

Wel / qeen verzetd. Bit wel verzet omschrilven: 

•■2„ , 	 ..... 	, .401,„,. 
) 

Wel of Geen qeweld: 

Soort geweld: 	wi ,,,_) 	4,41..\). 	Nel ck.„ 4 	cy \./,,,t, 	cR 	c'ic 	(e —e ,, 
tic... 	-, c..)211ene... 	.--) i  

Welk qeweldsmiddel Is qebruikt en de reden daarvan: 

ek 	t .T 	c'. 	(4 Ci)f.....esek•+ 	W.,..) 	 t ,„4 \„ad., 	c \r 
 
ee,\, 

 ,} 
	r

te
-ic
.
k
, -c 	L,S,ssz,63" 	e:k 	a - tt crUxy, t 	 s J 

versie 2 
	 IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar lets I voor IBT inzet: 

L it_ 	il te" 	-s-C 	kekaA 

Eventueel letsel als crevolg van IBT inzet: 

. 	.. 

Is !edetineere e !ezien door een 	rt 	'afrietri zo a naam arts en ti'dsti .: 

eventueel letsel personeel: ., 

k,- 	C\C,......c 	r I Jr 	t,f-,5 	V. e, 	t, 	t x 0, ecl\.e::, 	MON. MONO* 

1; 	v. 	LI:g-ke 
Naam van de arts en het tildstip van ianweziheld arts: 

aantal billacren: (bijy. foto) 

Bilzonderheden, leermomenten en conciusie evaluatie: 

0..v._ 	 co..94@4.40_ - 

Olt rapport is onde_c_anib 	- ed-o • se 	- akt: 

Handtekenms 	oeffg : 	i. - , . nt: ' Handtekeninq 2de ondertekenaar: 

- .. 	...... 	— ,•_. t ,...- 	.— p  ••••S"- , 	— 7 	. • 	• ..:1.-  ■11"; iiii  
'a-. - 	- 	.... 	- OW 

."- 	101.1111111 

tri -1-101kri 

Naam: 

Pleats: Datum: Plaats: Datum: 

(A.Lac,-.1 tp_01( -`Zon R.e.04.t.,..A. r...... t t) .0:4, —7c)  t-• 

versie 2 	 IBT-iftzerrarThpo 



Ministene van Justitie 

Detentiecentrum Rotterdam 

Formulier Plaatsingsf ormulier 

Datum inzet 17-4-2013 Tijdstip 18:00 
Opdracht gegeven door ------ 
Naam gedetineerde Registratienummer 
Afdeling Celnummer 
wachtcommandant digniallinki 

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

Verslaa van het verloop van de plaatsinq: 
wilde niet near de OBS. Hem aangesproken, ontkende de uitspraken niet, maar 

Meerdere keren gevraagd, weigerde steeds medewerking. Is tegen de muur geplaatst en afgeboeid. 
Doordat hii verzet bleef pIegen en hijgespuugcl heeft is hij met ingevlochte armklem near OBS vervoerd. 
Tijdens het verplaatste uitte hij bedreigingen en bleef verzet plegen. 
In de OBS is hij gevisiteerd 

Strafcei 	/ 	afzonderinpscel: 
gevisiteerd. In de OBS is Dhr volgens IBT procedure ontkleed en 

Wel / aeen verzet. Bil wel verzet oinschriiven: 
het verlaten van de OBS cel verzet Heeft zich vanaf het moment van het boeien tot aan 

Zowel fysiek als verbaal 

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

Welk peweldsmiddel is aebruikt en de reden daarvan: 
Geen geweldsmiddelen zijn gebruitk 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



Eventueel zichtbaar letsel voor IBT inzet: 
Geen 

Eventueel letsel als qevolq van IBT inzet: 
Geen 

eventueel letsel personeel: 
seen 

Naam van de arts en het tijdstip van aanweziheid arts: 
Geen 
aantal biilaqen: (Ky. fotol 
geen 
Biizonderhederkleermonnenten en conclusie evaluatie: 
1BT-ers moeten als ze opgeroepen worden, hun handschoenen bij hebben 

iDit rapport is onder ambtseed opqemaakt: 
SHandtekeninq qroepscommandant: Handtekerung 2de.pndertgkenaar: 

„011411te" 
„4„m".,010.041.L .  

iNaarn: Naam: 
iliadelianab WIIIIIIINOL 

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 
Rotterdam 17-4-2013 Rotterdam 17-4-2013 

versie 2 
	

IBT inzet rapport 



6 ci 

Di sciplinaire 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) 

Ingang: 02/04/2013 om 10:30 uur 
Einde: 08/04/2013 om 10:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft op 31 maart getracht via uw bezoek contrabande In te voeren gelijkend hash. Gezien de flinke 
hoeveelheid heeft het dienstdoende directielid besloten om deze hoeveelheid eerst te laten wegen waarbij o.a. 
onderzocht kon worden of hier sprake Is van een z.g.n. handelshoeveelh eId. Vaststelling hiervan heeft pas op 
dinsdag 2 april (na de paasdagen) kunnen plaatsvinden. Tot die tijd heeft u deelgenomen aan het reguliere 
dagprogram m a. 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 ingesiotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekening 02/04/2013 
De directeur 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunnen van in vloed 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 beklagcommissieuit 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: Read voor Strafrechtstoepassing en 

besch erm in g, Voorzitter Bero en scorn m issie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/  c (4/  2. r 	Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 15/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 211 

Afdeling 	52 D 

Detentienurn mei 

Inrichting 	Zeist Vreem delin gen 

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

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

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

Deze beslissinglsgenomen 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. 
Terwip 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 genom en. 

Datum oridOek6ing 14/04/2013 
De directeur 

Sancties en of meat gelen, opgelegd tijdensuw 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 to schorsen. U schrijft dan near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en ...eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

Datum: A) / 	/ 	/ 	Tijd: 	. 	; 	- 



/ 
mg 23/04/2013 Datum o 

De dire 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie 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 schrift elijk verslag 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) 

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

Deze beslissing is gen om en op grand van de volgende overweging(en): 
U bent vorige week in DC Zeist binnengekom en. 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 tewillen zijn en aan geen enkell verzoek meete willen werken. In verband met uw voedsel en 
vocht weigering bent u opgenomen in het JvIC. hier bent u direct weer gaan eten en drinek. zodat u op 
22 april j1 wederom in DC zeist bent binnen gekom en. bij binnenkomst 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 u door het 
personeel gedwongen werd meete werken aan de procedure. zodanig dat het IBT ingezet moest worden. 
1.1 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 
get racht 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 tenemen. 

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



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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging 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:  17  I  9  /  Zo / 3  Tijd:  /2  ;00  



Ordemaatregel (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 mil 
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 ondertekenin2/0412013 
DR directenf 

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, 
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: 'a  /  0 C  /  9 o i J 	Tijd:  L(3 it) U-14  f 



P3mo 	4e 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 18/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedaturn 

Cel 	 021 

Afdeling 	52 F 

Detentienummer 

Inrichting 	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 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Vrijdag jl. 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 
afdelin gspersoneel b et reffend e de gewenste om gangsvorm en. 

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 
IJ 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 mede 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 steer 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 in gesiotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 



Datum ondertekening 18/04/2013 
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 klaagschri ft 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 
beroepscom m issieverzoeken 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:  I 	/  011 /  '203 	Tijd:  I CJ'  



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) 

I ngang: 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, alsinkomst 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 doel, een einde aan u leven 
te maken. 
U bent bezocht door een aan de inrichting verbonden arts. U heeft vrijwillig urine afgestaan waaruit 
bleek dat u inderdaad at langere tijd geen vocht tot u neemt. 

Mede near 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/of sr2,3riragdeskundiee. 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 hoogte laten stellen betreffende uw gemoedstoestand en uw lichamelijke 
gesteldheid. lk 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 2Q/ d4/ 2 
De directeut 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Ce! 	 011 

Afdeling 	52 E 
Detentienummer 
lnrichting 	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, 	noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

/ 

Datum onde:t4.1-...,!. g..26,1,0(12013 
De di recteur 

Sancties enn~,df maatregelen, 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: 21)/  0(4/  1201 3  Tijd: 	, OC) v Ut I 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatle per 19/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 091 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deal ik L1 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 begon 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 u niet in staat om met hem to spreken en gaf u aan geen gesprek te willen. Om die reden verblijft u 
voor uw elgen veiligheid in de afzondering met cameratoezicht. Dagelijks zal de medlsche dienst/ arts u bezoeken 
en beoordelen of verblijf in de afzondering al dan niet gecontinueerd mod worden . 

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

Uw geestelijke toestand Met het niet toe om met u te spreken. n.b.: lk 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 eepigedragsdeskundige word en bekeken of de maatregel gehandhaafd 
dient te worden. 

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

/ 
Datum ondertekening 19/04 
De directeut 

0 

/ 

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

U kunt schriftelij I eklag 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 sch rijft dan near: Read voor StrafrechtstoepassIng en 
,eugdbescherming, Voorzitter BeroepscommIssie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Datum: 	/  L.) / 	nl 	Tijd: 	, CJ D 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

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 waama het 
personeel u terug wilde begeleiden naar uw kamer. U hood hierbij dusdanig veel verzet dat 



slechts door tussenkomst van overige collegae, het 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 Inv detentie binnen Detentiecentrum Zeist. Ik 
zal mij dagelijks laten informeren betreffende uw gemoedstoestand. 1k 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 gemoedstoesiand was u niet in sit= met 	een gesprek aan to gaan. 

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

Datum on 	lung 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 afwaehting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U 
schrijft dan naar: Rand voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter 
Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	I 	'"/ 'L) /3   Tijd: 	/I?  00 644R 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 161 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deei ik u mede, uw gemoedstoestand 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 gemoedstoestand 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 alsreden dat u 

Gezien uw gemoedstoestand en verwarde gedrag. 

lndien 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 ondertekeniiii  7/ 03/ 2013 
De directeudi 

Sancties en of maat egelen, opgelegd tijdensuw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. datum. 

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

Uitgereikt door: _ 

Datum: 01-  / 	 Tijd:  /e7.-:57  CD CAL4r- 



ono 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 21/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 082 

Afdeling 	52 D 

Detentlenummer 

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: 21/03/2013 am 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. 

Ind' en 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. 

-.--- 
Datu_w ert ondekening 21/03/201-3' 
D rectettr- 

<" 

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, 
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:  ()_, / 	3/  2 	( 	Tijd: 	() • 'Jr)   



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 021 

Afdeling 	52 E 

Detentienurnmer 

lnrichting 	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 te 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 red en dat u 

1k het advies van de deskundigen of heb gewacht alvorens verder to 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 

tekenina 18/03/2013 
I 

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

U kunt schrif
t
elijk in beklag 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 
beroepsconnm issieverzoeken 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:  r l / 	/ 	1 	Tijd: 	  



Ppm 0 

Disciptinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 29/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 112 

Afdeling 	52 C 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreem delin 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: 

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

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

Daze beslissing is genom en 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 
alsnog 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 genom en. 

Datum ondertokaninn 94/  n3/20131 
	,/ 

De directeur I 

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

U kunt schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in ken nis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie u it de 
Comm issie van Toezicht blj 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: '119 /(J 	0 l 1  Tijd: 	̀-<)( -5-  



Datum ondertekenin.g21-J_V 
De di recteur 

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 mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genom en, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 

Ingang: 21/03/2013 om 16:30 uur 
Einde: 28/03/ 2013 om 16:30 uur 
De gedetineerde isdoor 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 

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. 

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 LI 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 
near: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	  

Tijd: 	  Datum: 



110 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

	 2c1 

Inform atie per 22/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 161 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mode, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (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 zelf ook aan dat het niet goed met u ging. U heeft zichtbare 
verwondin gen van automutilatie op uw armen. 
Daarnaast lag er een advies vanuit de zenden de Instantie cm u voor uw eigen veiligheid in eon 
afzonderingscel te plaatsen; 
U wordt zo spoedig mogelijk gezien en beoordeeld door een gedragsdeskundige; 
Dezezal een advies uitbrengen over u verdere verblijf in de InrIchting. 

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 22/03/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelljk in beklag gaan tegen doze beslissing binn en 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 mIssle van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommlssieverzoeken om de tenuitvoeriegging 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: L.L/ J  1 / j  Tijd: 	, 	GO,  1 I 



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 to 
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 verptaatst 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 onderteker ' 29/05/2013 
De directeur 

Sancties en of riaatregelkn, 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:  I/ .9 I..)   /  .911) 	Tied:  /01,/  

0 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedaturn 
Cel 	 011 

Afdeling 	52 F 

Detentienummei 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deet ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
6 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 29.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 29a.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 stiff op de vloer liggen met uw ogen gesloten. U gaf geen enkele reactie 
en am 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 yacht tot u genomen hebben dan gaat tevens het voedsel- en vochtprotocol voor u in 
werking. Dagelijks warden er door de medische dienst controles uitgeoefend v.w.b. uw medische en geestelijke 
toestand. Zonodig zal pier ook een gedragwetenschapper aan toegevoegd warden. 

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 

‘Tcties e 	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 beroepscommissieverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
jeugdbescherming„ Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum.  	Tijd: 	/217'  



ID 1 

2; 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/05/2013 
Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 011 
Afdeling 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 lichamelijke en geestelijke gezondheid. Nu u hieraan niet meewerkt hebben wij hier 
geen beeld van en om die reden is het niet verantwoord dat u op de afdeling meedraait in het 
dagprogramma of daar op uw eigen cel verblijft. In het leader 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 worden 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 
Einde: 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 to 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. 

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

won ekenirler2g65/2013 
De direc 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie 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 
naar. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 



lc) 

Disciplinai re straf (art. 51.1 PBW) 

I nform atie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 111 

Afdeling 	52 E 

Detentienunn mer 

lnrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij 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 besiissing Is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Tijdens een transport naar de am bassade van Guinee heeft u een poging tot onttrekking on dernom en. U 
bent door de begeleiders van DV&O een paar straten verderop weer onder controle gebracht. Het is niet 
toegestaan om u tijdens een transport aan het toezicht van uw begeleiders te onttrekken. 

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

Datum ondertekeninn mmaio013 

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 Corn m issie van Toezicht bij deze in richtin g, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze best issing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum• 	 2 	Tijd: 	16—  
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 09/05/2013 

Gedetincerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

031 

Ardcling 
	

52 F 

Detentienummer 

Inrichting 
	 Zeist Vreemdclingcn 

Hierbij deel Br u medc, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in arzondedngseel (an. 24.2 PBW), observatie dm.v. cameratoezicbt (art 24a 1 PBW) 

Ingang: 09/05/2013 om 12:15 unr 
Einde: 23/05/2013 om 12:15 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoont met als reden dat u 

Na binnenkomst op de afdeling bent u door de medische dienst gezien year de medische intake. U hceft daar 
suicidale nitrogen gedaan. U bent hie= gezien door de spoedarts. Vanwege uw suicidale uillatingen kelt de arts 
geadviseerd om u op de observatieafdeling onder cameratoezicht to plaatsen voor uw eigen veiligheid. 

U bent gesproken met bebulp van de tolkentelefoon. 
U zult warden gezien door de gedragsdeginindige om mij verder to adviseren over uw verdere verblijf. 

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

Doze ordcmaatregel kan, indien . erlengd of verkort worden. 

Datum ondertekening 09/05/20 
De directem 	 ' 

Sancties en of inaatregelen, g egd tijdens uw detentie kunnen van invlocd zijn op uw v.i datum. 

U kent scluittelijk in bekla: a tegcn dew beslissing binnen 7 darn na de dag waarop u in kennis bent gesteld van dczc 
beslissing. Uw kla 	■; i stuurt n aan de secretaris van de bellagcommiSsie nit de Commissie van Toezicht bij doze inrichting, 
In afwachting van de aitspraak van de bat nprommissie, lamtucle voorcitter vaade becoepscommissieverzoeken om de 
temitvoerlegging van doze besliscing to scborsen. Uschrijft dan Haar. Read voor Strafrochtstoepassing en Jeugdbeschenning, 
Voorzitter Berocpscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Daturn:(6/C2V.ZO 	Tijd:  /CR sA) ocA-- 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 17/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 161 
Afdeling 	52 C 
Detentienummer . 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij deel ik u mede, 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. U 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 noodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekeniuglip1201, 
De directeur 

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

U kunt schrifteli 	beklag 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:  1  7 	 S Tijd: 	̀ 3  



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 emstig in gevaar 
heeft gebracht. Daarnaast heeft u uzeif 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 ondertekening1740// 
De directeur 

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

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

16, 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 06/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
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 
Elude: 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 ui,v eigen veiligheid. u wilde echter 
niet 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 beslissmg van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekenine 0/ 2rqg 
De directeur 

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

U kunt schri blijk 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 
cm de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Read voor Straftechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Bernencrnmmicc;p Anstbus 30137, 2500 GC Den Haag/ 

Uitgereikt door. 

Datum: 	I  3 9■0/ 	Tijd: 	.1757 	/1/t/ 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 021 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hierbij 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 client 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 
smeren. 

Ingang: 07/05/2013 om 08:30 uur 
Einde: 21/05/2013 om 08:30 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als 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 waar een redelijk gesprek mogeiijk is. 

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

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

Datum onderA 	n eke g€N4c5/2013 
De directeur 

Sancti es en o m atregelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schri elijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin nen 7 dagen na de dag waarop u in ken nis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw kiaagschrift 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 ten uitvoerlegging van deze beslissing te schocsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en ,bugdbescherrning, Voorzitter Beroepscornm/Ssie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	 

Datum: 	 '),(31Z)  Tijd: 	 75— 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 02/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cet 	 051 

Afdeling 	52 E 

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) 
U heeft een suicidepoging gedaan door een plastik zak om uw hoofd te binden en met afgescheurde lakens 
Iichaamsdelen of te binden. U bent door personeel ontzet en op de observatie geptaatst onder cameratoezicht. 
Tijdens de ptaatsing heeft u gedrelgd om uzelf iets aan to 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 bteef voiharden 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 
paging uzeif het leven te ontnem en uw veiliogheid ernstig In gevaar gebracht waarmee u de orde en de 
veiligheid ernstig heeft verstoord. U zult gezien warden door de gedragsdeskundige die mij verder zal adviseren 
over uw verdereverblijf. 

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

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

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

Datum ondertekening 02/05/2013 
De directeur I 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdensuw detentie kunnen van invloed zijn op uw vi. 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 ,,eugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag, 

Uitgereikt door: 	  

Datum:  < 	/ 	/ 	 Tijd: 	  



Datum nndertekenin 	5/2013 
De directeur 

\ig Sancties en of maa regelen, o elegd tijdens to,v detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 091 

Afdeling 	52 E 

Detentienummei 

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.rn.v. cameratoezicht (art. 24a.1 
PBW) 
U heeft zowel bij de huisarts als de psycholoog aangegeven het niet meer te zien zitten en dat u dood 
wil. Gezien uw gernoedstoestand 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 'ndien noodzakelijk, verlengd of verkort warden. 

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

Uitgereikt door: 

3 	2 013  nick  /(%2 ,  Datum: 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 29/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

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 rede vatbaar. U heeft de rust, orde en veiligheid binnen 
ons centrum ernstig verstoord en om die reden leg ik u een straf op conform de 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. 

Sancties en of nkaatregeien, 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 beklagconunissie uit de Comrnissie 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 veer Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: ___ 

Datum:  Zi;)  /  0 5/ 	e 	 r 



Qe 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie 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 
behandelinglverblijf 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 honger en dorst onder cam ertoezicht geplaatst wordt, waardoor wij 
permanente controlekunnen uitoefenenen op uw gemoedstoestand U geeft aan dit te begrijpen en als 
consequentie te accepteren. Dagelijks worden er medische controles uitgevoerd. 

Ingang: 21/05/2013 om 18:15 uur 
Bnde: 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 gedragsdeskundige worden 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 kun nen 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 klaagschri ft 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 /  33q/  7  cJ / .7>  Tijd: 	9;-(...)0 



21 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedaturn 

Cel 	 CPI 

Afdeling 	52 E 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelinczen 

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

Ingang: 31/05/2013 am 17:00 uur 
Einde: 14/06/2013 om 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 ander camera toezicht am 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 daaprogramma. 
U zult worden gezien door de gedragsdeskundige/psychiater die mij verder zal adviseren. 

Indien van toepassing zal dagelijks door een 
warden. 

r gsdeskundige warden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te 

Deze ordemaatregel kan, indien n 	verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekeninP 	013 
De directeur 

Sancties en of m, atregelen, 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 
tenuitvoerlegging van deze bestissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 
Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 CC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Dal um: f: /  / 1.1/  :-1 Ti Tijd: 	Y 1/%1 	it 



Nummer: 0 27 
Discipline: Verklaring vrijwillige isoplaatsing 

Naam Ingeslotene 
Detentienummer 
Geboortedatum: 
Gebouw 
Afdeling: 	 : 6-2 

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

Reden van de vrijwillige plaatsing om de isoleerceel is: 

0028 21C 	.Qed . 

aelle 	tc-• 	C, cr 

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 	• 31- 5 - ?of) 

Tijdstip 
	66° 

Handtekening ingeslotene: 

Handtekening afdelingshoofd: 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 15/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu m 

Cel 	 182 

Afdeling 	52 D 

Detentienurnmer 

Inrichting 	Zeist Vreemidelin 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. 

I ngan g: 15/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 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 wildeverblijven 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 omgezet in deze sanctie. 

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

Datum ondertekenintr15/43/413 
npriirtar-hal.s. I. • • • . 

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

U kunt schrift ij n beklag 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 
Comm issi e 	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 ,bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  /s-  /  Di /  2v /J  Tijd:  /05.' 	Li.e 



Dienst- Justidila Inrichtinger 
Znisr vie van Icrgirie 

Plaatsing afzonderings cel eigen verzoek: 

Hierbij geef ik gedetineerde, 	 L 	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: 

I 

Handtekening DTH \vactcommandant: 

        

/ 
• 

Handtekening afdelingshoofd: 



401 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 11/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Gel 	 092 

Afdeling 	52 D 

Detentienumrne 

Inrichting 	Zeist Vreerndelingen 

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) 

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 mening 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 feit 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 laatste is de reden dat wij u voor uw eigen veiligheid in de gaten houden 
middels cameratoezicht. 
Uw uitlatingen brengen de orde en veiligheid voor u en de medewerkers ernstig in gevaar Daar ik uw 
uitlatingen wet 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 verstandly 	oie zin zal 1K een voozaracnt ooen eat, 
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, indienjrtiodzakelijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekening _14/04/ 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 beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 05/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 
Gel 	 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 PBW) met betrekking tot: 
Tljdens een gesprek met onze medische dienst heeft u verzocht om medicatie 
waarmee u uw leven zou kunnen beeindigen. Toon door onze verpleegkuridige 
ward aangegeven dat zij hier niet aan tegemoet kon komen gaf u aan clan wet 
zetf een manier to vinden om uw leven te beeindigen. Wij nemen uw uitspraken 
in daze uiterst serieus en om die reden willen wij om 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 een 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: 04/05/2013 om 17:30 uur 
Einde: 11/05/2013 om 17:30 uur 
De gedetineerde is door mij 

inci 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 

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

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



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. Ik 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 warden near 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 komen. 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. Daamaast warden er dagelijks medische controles 
uitgevoerd. 1k 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 dient 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 shunt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 25/03/2013 

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 al een aantal maal 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 maatrege! 
gehandhaafd dient te worden. 

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 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 
beroepscornmissieverzOeken om de teriuitvoerlegging van deze beslisSing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en .kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haao. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/ 	/  r 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 07/03/ 2013 

Gedeti n eerd e 

Geboortedatum 

Cel 	 111 

Afdeling 	52 D 

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. 242 PBW) 
Vanwege uw gedrag op uw afdeling en gezien uw gem oedstoestand heeft de gedragsdeskundige mij 
geadviseerd u op de afdzonderingscel te 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 te worden. 

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

Datum ondert4ening(1742013 
De directeur 

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 binn en 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 Comm issie 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 .hugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door• 

D at u m :    Tijd:  I 69,57  0 Lie---//— 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

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 cel 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 
gem oedstoestand. - 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 
vernieten en/of geluidsoverlast veroorzaakt zal ik me laten Informeren door de dienstdoende afdelingshoofd 
en eventueel besluiten u in de afzonderingscel te plaatsen onder cameratoezicht. U zal spoedig door een 
gedragsdeskundige worden gezien om uw verdere detentieroutete 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 ofltfrjek inq 20/ 03/2013 
De directro" 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze bestissing 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 
beroepscommlssieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommlssie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 201_521/  2i 0/ 3  Tijd:  /7 : -SO It (Vs 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 15/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 09 
Afdeling 	52 ISO 
Detentientimmer 
Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

Hlerbij deel Lk u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag dd. 14/05/2013 u heden, na door mij te zijn 
gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 14/05/2013 am 17:00 uur 
Einde: 17/05/2013 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 ruimen. U bent op uw cel ingesloten en teen vervolgens betrokken medewerker bij uw celluikje kvram 
heeft u hem beledigd en bedreigd. Naast het felt dat u betreffende medwerker uitschold year 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. 
Wff hechten veel waarde aan een veilig leef- en werlddimaat binnen ens centrum, waarbij het uiten van 
beledlgingen en bedreigingen niet getoleerd wordt. In het kader van handhaving van de orde en velligheid 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 14/05/2013 
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 tenultvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan near. Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 
Ls"— 	fl  

Datum: / 	()
I 	

Tijd: 	• 	
" 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

In formatie per 31/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 12 

Afdeling 	52 ISO 

Detentienummer 

Inrichting 	Zeist Vreemdelingen 

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

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 om u onder cameratoezicht to plaatsen. 

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

Indien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel gehandhaafd diem to 
warden. 

Deze ordemaatregel kan, indien noodz, elijk, vericngd of verkort warden. 

Datum ondertek 	1/05 13 
De directeur 

I
/ 

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

U kunt sch i 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 bekIagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij 
deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommissieverzoeken am de 
tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

Datum: 5 ' / 	/ 	 Tijd: 	, -15 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 02/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 06 

Afdeling 	52 la) 

Detentienummer 

InrichtIng 	Zeist Vreemdelingen 

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

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 dit niet mogelijk was en dat u deze zou 
krijgen bij uw winkelbestelling. U bent toen erg boos geworden en heeft de brlevenbus stukgeslagen, 
waarna u begon te schelden. U was niet voor rede vatbaar waardoor u onder bedwang moest warden 
gebracht door personeel. Omdat Ll 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 oak 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 
oemoedstoestand bezocht zult worden door de gedregsdesk'.r•rlige, dig verder advies zal seven Omdat u 
een suicidaal verleden heeft bent u onder cam eratoezicht geplaatst voor uw eigen veiligheid. 

Uit het advies vain de gedragsdeskundlge 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 spilt 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 ondertekeninon9mR/ 9n13 

De directeur 



G 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 22/05/2013 
• 

Gedetineerde 

Geboortedat urn 
Cel 	 08 

AfdelIng 	52 ISO 
Detentien um m er 

I n richting 	Zeist Vreemdelingen 

Hlerblj deel ik u made, 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: 
U geeft aan geen voedsel en yacht 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 
rnaandag 20 mei 2013 vanaf 18.00 uur geen voedsel en vocht meer heeft ingenomen. U bent door mij op de 
hoogte gesteld van de cobnsequenties hiervan waaronder de inwerkingtreding van het voedsel- en 
vochtprotocol, waarbij u na 24 uur hanger en dorst onder cameratoezicht geeplaatst wordt, waardoor wIj 
permanent controle kunnen uitoefenen op uw gemoedstoestand. U geeft aan dit te begrijpen en de 
consequen ties te accepteren. Dagelijks word en e rmedische controles uitgevoerd. 

Ingang: 21/05/2013 om 18:30 uur 
Bncie: 04/06/2013 om 18:30 uur 
De gedetineerde is door rnlj 
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 client te worden. 

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

Datum ondertekening 22/05/2013 
De directeur 

Sancties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentiekunnen 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 ken ni s bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht blj daze 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 .kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 
 

Datum: 	/ 	
, 

/ 	) I ‘5.  	Tijd: 	  
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Zro Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedat urn EMI 

Cel 	 06 

Afdeling 	52 la) 

Detentienummer 

InrichtIng 	Zeist Vreemdelingen 

literbij deel lk u mede, na door mij to zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel Is opgeiegd: 
13 dagen afzondering in atzonderIngscel (art. 24.2 PBW), observatle d.m.v. cam eratoezlcht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 26/03/2013 om 15:00 uur 
Elude: 08/04/2013 om 15:00 uur 
De gedellneerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

U verbIljlt momenteel In een afzonderIngscel voor uw eigen vellIgheld; 
U heeft al verschillende aanvalien gehad, waarbij het risico aanwezig Is dat u zichzelf beschadlgt; 
U heeft opnleuw een aanval gehad waarbij u heftig en verward reageerde; 
3 personeelsleden hebben u In bedwang rnoeten houden; 
Ook ziet u zaken/personen die wiJ nlet zlen; 
Tijdens het Koren geeft u zeif aan dat het ni et goed met u gaat; 
Ook kunt u moellijk eten en drinken, u spuugt all es weer uit; 
Voor uw elgen velligheld blijft u In de afzonderingscel onder cameratoezicht; 
De sltuatie zal ledere dag opnleuw worden bekeken. 

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

Deze ordemaatregel kan, Indlen noodzakeiijk, verlengd of verkort worden. 

Datum ondertekenlng 26/ 03/ 2013 
De directeur 

Sancties on of maatregelen, opgeiegd tljdens uw detentie kunnen van Invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftellik In beklag gaan tegen deze beslIssIng binnen 7 dagen na de dag waarop u In kennls bent gesteid 
van deze beslIssing Uw klaagschrlft stuu rt u aan de secretaris van de beklagcommIssie ult de Commlssle van 
Toezlcht bij deze Inrichting, 
In afwachtlng van de ultspraak van de beklagcommlssle, kunt u de voorzltter van de beroepscommlssieverzoeken 
om de tenultvoerlegging van deze beslissIng te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
,.ugdbescherming, Voorzitter Beroepscommisste, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: _ 

Datum: 	/ 	/.1.) 	Tijd: 	• f'. t') 	,  r 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 18/03/2013 

Gedetlneerde 

Geboortedatum 

Cel 	 09 

Afdeling 	52 ISO 

Detentienurnmer 

Inrichting 	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/ 0312013 om 15:30 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft de sprinklerinstallatie van uw col 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 blj brand. 
Door het mollesteren van de installatle heeft u de orde en veillgheid binn en de inrichting in gevaar gebracht. 

De Ingeslotene is door mij 
gehoord, alvorens 1k de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekening 18/03/2013 
De dIrerti....- 

• 

- 
Sancties en k)f maatregelen, opgelegd tijdens uw verbliJf kunnen van invloed zijn op uw v.I. 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 beslIssing. Uw klaagschrlft stuurt u aan de secretaris van de bekIagcommIssie ult de 
CommIssle van Toezicht bi] deze InrIchting, 
In afwachting van de ultspraak van de beklagcommissle, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomml ssieverzoeken om de tenui tvoerleggln g van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Ultgereikt door: 	  

Datum:  / [V / 	/ 	Tijd: 	  



bn 
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 22/03/2013 

Gedeti n eerde 

Geboortedatum 

Cel 	 10 

Afdeling 	52 ISO 

Detentien m m er 

I nrichting 	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 meermalen 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 gescheIden van elkaar. 

U heeft zowel tegen het personeel direct na het incident als tijdens 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 disciplinai re straf heb genomen. 

Datum on 
De directeur 

ning21---"--03/ 2013 

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 



ghw 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 02/04/2013 

Gedettneerde 

Geboortedatum 

Cel 	 09 

Afdeling 	52 ISO 

Detentlenummer 	— 	n b 	 Lr\- 
InrIchting 	Zeist Vreemdelingen 

Hterblj deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schrlftelijk versiag d.d. 01/04/2013 u heden, na door mij 
to zijn gehoord, de voigende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

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

Deze beslissing is genom en op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft het gias van uw celraam stuk geslagen en de celdeur aan de bInnenzijde beschadlgd. U heeft ook at 
eerder inventarls van uw cel stuk gemaakt. U geeft ook aan dat u ook In de toekomst bIllft volharden in dit 
gedrag en van plan bent om nog meer spullen stuk to maken. Door dit gedrag brengt u de orde en vellIgheld 
bInn en onze Inrichtlng In gevaar. Om die reden Is de In deze beschlkkIng beschreven straf van 5 dagen 
strafcel aan u opgelegd. 

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

Datum ondertekening 02/04/2013 
De directeur 

I 

Sancties en of maatregeien, opgelegd tljdens 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 secretarls van de beklagcomm Issle uit de 
Corn mIssle van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de bekIagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommlssieverzoeken om de ten ul tvoerleggin g van deze besllssing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor &rafrechtstoepassing en ,h u gd besch er m I ng, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	4 /.5-.; 	/  --)( • 	Tijd: 	  



E(f 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nform atie per 02/04/2013 

1 

52 ISO 
Detentienumrner 

Inrichting 	Zeiet Vreerndel ingen • ••  

Gedetineerde 
Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Hierbij deel ik u mede, na door mij to zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel Is opgelegd: 
7 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW) 

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 ceigenoot gehad waarbij u hem betChtildIgde van het felt dat hij 
zou bedreigen met een mes en deze onder zijn hootdkussen zou hebben liggerf; Het .djenetdoende 
personeel heeft dit niet gedonstateerd en blj controle bleak uw celgenoot geen mes onder 	kussen to 
hebben. Uheeft de rust en orde op,uw cel veistciorti en om die reden ben u oP de afthilderingSefidetirig . , 	.   , 
geplaatst AlVorens ik het , Very 	ga bepalen, wordt u eerst onderzoCht 'door de arts/ psyCholifiogl;vaarbij ik 
mlj zal laterCedvfier'en V.W.b. de verdere afhandelitig. 

Indi en van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maairegel 
gehandhaatd dient to worden. 

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

Datum ondertekenIng 02/04/2013 
De directeur 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing bin n en 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 Toeticht bij deze in richting, 
In afwachting van de bitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommlssleverzoeken om de tehultvoerlegging 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: 	 



IBT inzetformulier 

Datum inzet: 22-04-2013 

Opdracht gegeven door: XXX Tijdstip: 16:25 uur 

Naam gedetineerde: XXX 

Afdeling: gebouw IS052 1 Cel: 13 	I Registratienr: XXX 

Groepscommandant: E. Ilup 

IBT-leden: 

1. B. XXX 5. S. XXX 

2. F. XXX 6. J. XXX 

3. M. XXX 7. 

4. B. XXX 8. 
,.._ 'Z472,=.;,A,X=tsi-IR -4:6T. 	. %, -,t  	, 2.--"EVID-14-,-.C.,   l'-' t'r.  ''''' 	-'-1?- 	

,.- 

Korte reden / ainleiding v.d. inzet: 
13etroldcene 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 betroldcene aangeklaagd zou gaan worden. Prot:lee/de dit uit te lokken bij het betrokken 
personeel. ( Zeer professionele houding van personeel ). Complimenten. 

Verslag verloop inzet: 
Bij aankomst IBT stand betroldcene al klaar met het matras halverwege zijn cel. Betrokkene werd 
aangesproken volgens procedure en de geweldsinstructie aan hem verteld. Hierna hij gaf aan niet mee 
te gaan werken. Betroldcene gaf aan geweld niet te schromen en zei," Laat het IBT team maar 
binnenkomen". Na binnentreden gaf deze persoon hevig verzet en is direct naar de grond gev.rerkt en 
trok daarbij een helm of van een van de IBT leden, die daarbij een kleine verwonding aan zijn neus bij 
op liep. Nadat betroldcene onder controle was gebracht, is het IBT lid uit de forrnatie gestapt en 
hebben de rest van de 113T leden de inzet afgemaakt volgens procedure. 

S' 	"n• 	T-F*'?4: -4 AktiV- *-   	--,--' 	,..''`. 	' 	- 	5.' 	.- 	-i-. 	.k,,-P:-c7VA;-t, 	,,. 	- 	, -0A0* , 	,  , 	 t7 	 1, _ a   
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 Penpersprav Ja 

ti-3.:-,  	, 	r.‹. 	,. 	;,-: '' 	r= 	4 	_ 	'''.1,i:.;: 	'‘ 	' 	;, 	. 	n,:,;:,p it----, 	- 	77F--  
Mate van verzet door gedetineerde: 
Betrokkene 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 
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trok en probeerde 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 nekklem, overstreldcingen van armen, vingers, polsen en de beenklem. Ook werden er 
drukpunten kaaklijn en nig gebruikt om betroldcene onder controle te krijgen.  

" 	.77-417 

 

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

 

vroftirg-zciet:ov-,A1 	 04, 	 

 

 

Eventueel zichtbaar letsel bij gedetineerde voC.n-  IBT inzet:  
Geen. 

    

       

       

Eventueel zichtbaar letsel bij gedetineerde rid IBT inzet:  
Dit kon met worden bekeken door de spoedarts ivm het weigeren van hulp door betrokkene. Gaf wel 
aan bloed op zijn knie te hebben. Maar was met zichtbaar door de ruit en uit veiligheidsoverweging 
Icon de deur niet worden geopend. Dit werd door XXX aangegeven bij de MD en Waco.  

Is de- gedetineerde gezien door een nobil -/ spoedarts: Ja 
Zo ja,ridarit arts  en tijdstip van bezoek;  Dr. XXX-  Maar weigerde de hulp van de arts. Aanwezig 
onristreeks19:13 

Eventueel letsel peisonee4 
Besehadiging'huid op de netts van een van de IBT leden. Later bleek hij ook een schram te hebben op 
zijn slaap dpOrdat Zi'n helin van het hoofcl werd getioldcen door,dhr XXX  

Tijditipplaatiing 'Strafz:e, of a onderingscel:  
15:30 uur was na binnenkonist al aariwelig op ISO cel 13. Dit ivm nog lopende„straf. 

Naar van de arts medewerker medische dienst plus datum en tiidstip van aanwezigheid:  
Dr. XXX en MD A. XXX.  

  

Aantal bijlagen: (buvoorbeeld foto 
Geen 

  

        

         

  

Bijzonderhederi, leennomenten en concluste evaluatie:  
Er waren geen bijzonderheden of momenten te evalueren. Commandant spreekt zijn complimenten uit 
richtin het IBT team. Zeer rofessioneel ehandeld. 

   

     

  

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

   

         

         

     

IIaridteketung 2` ondertekeniar:  
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Naam: E. XXX Naam: B. XXX 

Plaats: Datum: Plaats: Datum:  

22-04-2013 Soesterberg 22-04-2013 Soesterberg 
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IBT inzetformulier 

Datum inzet: 17-05-2013 

Opdracht gegeven door: XXX Tijdstip: 08:50 

Naam gedetineerde: XXX 

Afdeling: gebouw 52 C Cel: 16 Registratienr: XXX 

Groepscommandant: F. XXX 

1. J. XXX 5. E. XXX 

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

3. M. XXX 7. 

4. R. XXX 8. 
'0' tiA ' '.V.: 

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 lichaam 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 komen tijdens de ontruiming. Met deze verkregen inforrnatie zijn we met spoed naar 
:ebouw 43 :elaan om zo snel mo . ela dhr. XXX uit zln cel te halen en o • de OBS te 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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. 	- t 0 „ 0 - v. - 	aan mee werkte. e • 

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 :af 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 klem. Dit alles is o• een .elaste manier tedaari om zo de controle to Icri. . en. 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: 
De korte en de, lane wapenstok 	:ebruikt. ET-11-171 rz _1= 
Eventueel zichtbaar letsel bii gedetineerde vOor IBT inzet: 
Dhr. XXX zln lithaam zat onder de krassen en sneeen die hi' zich zelf had toe, • ebracht. 

Eventueel zichtbaar letsel bii gedetineerde na IBT inzet:  
Na de inzet heeft het ambulance personeel betrokkene onderzocht en zijn er geen sporen van extra 
letsel waar. enomen. (behalve de autornutilatie 

Is de gedetineerde gezien door een hood -/ spoedarts: Ja 
Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek;  Ambulance personeel heeft tijdens de plaatsing op de OBS 
dhr. XXX onderzocht eventuele rook inademin: en de automutilatie ). 

tr'^ 

Eventueel letsel personeel-
nvt. 

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

Naam van de arts niedewerkei medische dienst plus datum en tiidstip Van aanwezigheid.  
AMbulance inedewerkers (9:05 uur 

Aaiital bijlagen: ijvoorbeeld foto) 
Geeii 

' 	 . 	 . 

BijiOnderhederi leerniorrieriteri er ConClUsie eViluarie- . 
Er waren gem bijzoncerheden eri oprnerkingen van de IBT leden. Commandant spreekt zijn 
comflimenten uit richtinl het IBT team. Ondanks de situatie is er zeer rofessioneel • ehandeld. 

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

Handtekening Commandant: Handtekening 	ondertekenaar: 

Naam: FXXX Naam: J. XXX 

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 

Soesterberg 17-05-2013 Soesterberg 17-05-2013 
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Disciplhialre straf (art. 51.1 PBW) 

one tekenin)4 27/k5/2013 
cte 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 24B 
Afdeling 	oost2A 
Detentienummer 
Inrichting 	Detentiecentrum Alphen aan den Rijn 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 27/05/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

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

Deze besilsehng Is genomen op grond van de volgende over.veging(en): 
N.a.v. een incident op het voetbalveld kwam bent u near de verbIljfsrulmte van een mede-ingeslotene 
gegaan om het dispuut te bespreken. De celgenoot van deze mede-ingeslotene stond op dat moment 
onder de douche. Door het personeel is gehoord dat er op de cel is geschreeuwd waarop de deur is open 
gemaakt. U bent daarop direkt naar bulten gelopen en wilde geen antwoord geven op de vraag van het 
personeel wat er precies was voorgevallen. 

Omstreeks 10.00 uur is de celgenoot van de persoon waarrnee u een conflict had bij u verhaal gaan 
halen. 
Het personeel heeft gezien dat hij boos uw cel inging. Hierop hebben zij besloten te kijken wat er aan de 
hand was. Zij troffen u aan terwijl u elkaar bij de keel vasthield. 

Ik heb u gehoord. U geeft aan dat u de 'bezoeker' uw cel ult wilde werken. Hierbij is er geduwd en 
geschreeuwd. Ondanks dat het personeel ter plaatse was is het tot een handgemeen gekomen waarbij u 
de mede-ingelsotene een klap heeft verkocht. Er was voor u op dat moment geen enkele sprake van een 
bedreigende situatie. Net  personeel was ter plaatse en toch maakt u de keuze geweld te gebruiken tegen 
een mede-ingeslotene. 

Hierbij heeft u de orde en rust verstoord en de veiligheid in gevaar gebracht en is er sprake van verbale 
agressie en fysiek geweld (naar de keel grijpen en slaan) geweld richting een mede-ingeslotene. 

D 	lotene is door x
t
-infk 

: 	alvorens ik de 	lissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 
. n 	. 



0  

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 21/05/2013 
	

2 o 3 0 o 0 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 0813 
Afdeling 	oost2A 
Detentienummer 
Inrichting 	Detentlecentrum Alphen aan den Rijn 

Hierbij-deel-ik-u-meder  dot-near-eaoleiding-ven  eon sehriftelijk-versiag-dA-24/05,4013-u-hedeorna-door mij------
te zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 21/0512013 om 13:00 uur 
Elnde: 04/06/2013 om 13:00 uur 

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

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

Datum ondertekening 21/05/2013 
De dire 

§'21Kcte ts-riainaatregelen, opgelegd tijdens uw verblijf 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 kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Cornrnissie 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 schrljft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

• 
Uitgereilct door: _ 

Datum:2...) /  D 	Tijd: 	Vt1 eiitg 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 06/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 10A 
Afdeling 	oost2A 
Detentienummer 
Inrichting 	Detentlecentrum Alphen aan den Rijn 

(2.01 (  oSv  'b lc 

Flierbij deel ik umede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
2 weken observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) te weten: 
Honger- en dorststaking 

Ingang: 05/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 19/05/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

Vanwege uw honger en dorststaldng wordt u geobserveerd middels cameratoezicht. Indien daar geen 
aanleiding meer toe is, wordt het cameratoezicht beeindigd. 

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

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

Datum ondertekening 06/05/2013 
De dirgheur 

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 ult 
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: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	 

Datum: a , 0D,  201 3  Tijd:  if 240 (AWL- 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 04/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 :.12a 

Afdeling 	 Oost 2A 

Detentienummer 

Inrichting 	 : DETENTIECENTRUM Alphen a/d RUN 

Hierbti deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 19-04-2013 u heden, na door mij to 

zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

7 dagen opsluiting in afzonderingscel. 

Ingang : 04/05/2013 	om 16.00 uur 

Einde : 11/05/2013 	om 16.00 uur 

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en) 
U heeft orde en de rust verstoord op de afdeling, daarbij heeft u een slaande beweging gemaakt naar het 

personeel,. Bij het insluiten heeft u wederom een dreigende houding aangenomen naar het personeeldid door 

met uw vuist in vechthouding to gaan staan. Na het insluiten heeft u tegen uw deur staan schoppen en heeft u de 

t.v. op uw cel stuk geslagen. 	iiitlottrcav 	214104 	'E-rricleto  V M  tirk12,43  eXThrki J --e0.0-126; 

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

Handtekening: 	 vestigingsdirecteuer) 

Namens deze.  

nctiesen 	aatregele, 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 inkennis 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 uitsprank van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter 

van de beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Vootzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 

2500 Den-Haag. 

Uitgereikt door : 

Datum 	 : Oti  / Crl.S  /  2-013 	Tijd:  181.  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 
	

?yo 1 3 0 Li ID 5-  
Gedetineerde 
Gebtfortedatum 
Cel 	 20B 
Afdeling 	oost2A 
Detentienummer 
Inrichting 	Detentiecentrum Alphen aan den Rijn 

Hlerbij 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. cameratoezlcht (art.24a,1 PBW) 
te weten:  
U bent afgelopen zaterdag op eigen verzoek naar de afzonderingsafdeling geplaatst. Hiervoor is een 
beschikking opgesteld. Bij deze verleng ik de beschikking voor de duur van 2 weken. Ik heb u vandaag 
gesproken. U eet niet maar drinlct wel. lk heb u meegedeeld dat u naar de afdeling terug kunt en dat uw 
gezondheid daar In de gaten gehouden kan worden. U geeft aan dat u op de afzonderingsafdeling wilt 
blijven. lk heb u gevraagd of u vrijwillig en op eigen verzoek op de afzonderingsafdeling wilt blijven. Dit 
bevestigt u. 

Ingang: 22/04/2013 om 17:00 uur 
Einde: 06/05/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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

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

ndertekening 22/(14/2013 
ur 

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

U kunt schriftelijk in beliag 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 dart near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherrning, Vaorzitter Beroepscommissle, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

U itgereikt door: 	  

Datum: 	/  0(i  /  20 1  3  Tijd: o o . 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nform atie per 20/04/2013 
o o 0  

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 14S 
?ridding 	oast2A 
Detentlenummer 
inrichting 	Detentiecentrum Alphen aan den Rijn 

1.1 lerbll deel 1k u mede, dat u de volgende ordemaatregei is opgelegd: 
13 dagen observatte d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1-PSW) 

I ngang: 20/04/2013 om 13:00 uur 
Endo: 03/05/2013 om 16:00 uur 
De gedetlneerde Is door ml] 
niet gehoard, met ats reden dat u 

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

IndIen van toepassIng zal dagelijks door eon gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient to warden. 

Deze ordemaatregei ken, Ind 	noodzakelljk, verlengd of verkort warden. 

Dr?: ekerd 
D ttri  

— . . 

Sanctiegn of maatregeten, opgelegd tijdens uw detentle kunnen van lnvloed 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 klaagsch rift stuurt u aan de secretarls 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 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van doze beslissing to schorsen. U schriltt dan 
near: Read voor arafrechtstoepassing en ,bugdbescherming, Voorzitter Seroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 120 / 	2..0 1 	1 (3 ; Ob WAA 



r3 ,,v  

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 
Cel 	 :.14B 
Afdeling 	 nnct 
Detentienummer 
IruichtIng 	 : DETENTTECENTRUM Alphen a/d RUN 

t.3 0(i D La 

Hierbij deel ik u rnede, dat naar aanleiding van een schriftelijk versiag d.d. 19-04-2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

14 dagen opsluiting in afzonderingscel. 

Ingang : 19/04/2013 	om 16.00 uur 
Einde ; 03/05/2013 	om 16.00 uur 

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

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

Handtekening: 

Namens deze: 

Iv. vestigingsdirecteuer) 

—.04v t &tr. 

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

Uitgereikt door : 

Datum 	: 	 (71  09,  2 et 3  Tijd:  2 2, c, 



Itie err of f 

Ordernaatr 1 (art. 23/24 PBW) 

Informatle per 18/04/2013 

Gedebneerde. 
Geboortedatum 	_.• 
Cel 	 11A 
AfdelIng 	oost2A 
Detention urn m e.  
InrIchtIng 	Detentlecentrum Aiphen aan den Rijn 

C.;  

Eo ( 3 o ci 	0 

Hlerblj deal lk u made, na door mlj to zljn gehoord, dat u de voigende ordemeatregel Is opgelegd: 
14 dagen afzondering In alzonderIngscel fart. 24.2 PBW),_observalle d.m.v. cam eratoezIcht (art. 24aA  
	P8W)-1e-watahl 

Vendaag bent u vanult DC Zeld overgeplaatst. U heeft op DC Zelst vandeag sulcidale ultiatingen gedaan. 
Daarop bent u op de afzonderIngsaldellng geplaatst. lk heb u vandaag gesproken. U geeft toe daze 
ultlatIngen gedaan to hebben. Om uw gemoedstoesland goad In de gaten tehouden pleats ik u op de 
afzonderingsafdellng ander cam aradoezIcht. U zult op DC Alphen opnleuw worden beoordeeld door de 
psycholoog. Op basis daarvan kan daze beschlkkIng worden heroverwogen. 

Ingang: 18/04/2013 om 17:00 uur 
ends: 02/05/2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde ledoor mli 
gehoord, elvorens lk de besil &sing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

Indlen van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundlge worden bekeken of de maatregel 
gehandheafd dlent to warden. 

Doze ordemaatregel kan, Indlen noodzakelljk, verlengd of verkort warden. 

ri;=uderr  tekenIng 18/04/2013 

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

U kunt schrlf Iljk In b'eklag gaan tegen daze beslIssIng bInnen 7 dagen na de dag waarop u In kennis 
bent gesteld 	eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretarls van de beklagcommIssie uit 
de Commissie van ToezIcht blj daze Inrichting, 
In afwachtlng van de uitspraak van de beklagcom mlssie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscom m Issleverzoeken om de tenultvoerleggIng van doze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Stratrechtstoepaseing en Jaugdbescherm Ing, Voorzltter BeroepscommIssie, Podbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

UltgereIkt door 	  

Datum:  /(1 /  Oc(/ 	7 J  Tljd. 	?. 3o 



Disciplinai re drat (art. 51.1 PH 

Inform atle per 08/04/2013 

Gedetl neerde 
Geboortedatum 
Cel 	 10A 
Afdeling 	ongiPA 

Detentlenummer 
Inrichting 	Detentiecentrum Aiphen aan den Rijn 

Hierbij deel ik u made, dat naar aanlelding van een schrittelijk verslag d.d. 08/04/2013 u heden, na door mij to 
zijn gehoord, de volgende disciplinalre straf Is opgelegd: 

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

Ingang: 08/04/2013 om 17:00 uur 
Bnde: 22/04/2013 om 17:00 uur 

Daze beellaeinglegenomen op grond van de volgende overweging(en): 
Weigeren M PC 

U weigert to verblljven in de uw aangewezen cal met een medegedetineerde. 

De Ingedotene Is door mij 
gehoord, alvorens I k de bedissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekenIng 08/04/2013 
De dlredeur 

1_ 
bamctilr of aatregell, opgelegd tijdens uw verbIljt kunnen van Invloed ziln op uw vi . datum. 
 II 

U kunt schrittelij 	beklag gaan tegen daze bedissing bInnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommlesie ult de Com missle 
van Toezicht bij daze Inrlchting, 
in afwachting van de ultspraak van de beklagcommissle, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommIssieverzoeken om de tenultvoerl egging van daze bedissing to schorsen. U schrijft dan naar: Read 
voor Strafrechtstoepassing en ulaugdbescherming,VoorzItter Beroepacommissle, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 	

1) 

Uitgerelkt door: 	 

Datum: 09 /  014/  10 /.7 	 Otee.41 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 
2o/30 Yos- y 

Informatie per 30/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 3IA 

Meting 	oost2A 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Alphen aan den Rijn 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de vOlgende ordemaatregel is opgelegd: 
I week afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) met 
betrekking tot: 
U hebt vandaag van de Dienst Terugkeer en Vertrek uw vluchtgegevens vemomen. In het verrleden heeft meermalen 
suicidale uitlatingen gedaan waarbij u aangaf deze tot uitvoering te brengen op het moment dat der geen zicht meer was 
op verder verblijf in Nederland. Ik heb met u gesproken. U geeft zelf Ban dat er op dit moment geen risico is en dater 
met u goed afspraken zijn to maken. Ik heb u verteld dat ik op basis van dit gesprek niet de juiste inschatting kan maken 
en dat ik de psycholoog zal vragen om met u te spreken en mij van een advies te voorzien. Ik acht echter op dit moment 
het risico te groot om u terug te laten gaan naar de adding. Om uw gemoedstoestand in de gaten te kunnen houden, en 
vanwege eerdere suicidale uitiatingen wordt u preventief op de afzonderingsafdeling geplaatst waarbij u dmv 
camerntoezicht wordt geobserveerd. 

Ingang: 30/05/2013 om 14:00 uur 
Einde: 06/06/2013 om 14:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

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. 

Datu n 	ekening 30/05/2013 7\rt 
De 	td r 

Sancl:ks de of inn gelen, oftgelega miens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schrifteiijk in bekiag 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 Strafrechistoepassing en 
Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:  ,3 . -  

Datum:  50_,/c_.1 	 Tijd:  I 6. 3o 



Rapport IBT inzet 
D.C. Alphen aan den Rijn 

Tijd en datum inzet: 12:00 / 10-04-2013 

Opdracht gegeven: Directie Tiidstip plaatsing straf-en afzonderingscel: 
12:00 uur 

Naam gedetineerde: Registratie nummer: 

Afdelin , : 0-2a Cel nummer: cel 12 

Groepscommandant: 
IBT-leden: 
1:  
2:  
3:  
4:  
5:  
6:  

Korte reden/Aanleiding van de inzet: 
naar obs geplaatst en daar onder dwang ged Ged 	weigerde dna afname, daarom met ibt 

dna afgenomen. 

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

Gebruikte procedure: 
Ibt procedure 

Mate van verzet: 
Ged was passief geen verzet 



Rapport IBT inzet 
D.C. Alphen aan den Rijn 

7 

Eventueel letsel als gevolg van IBT inzet: 
Geen 

Welk geweldsmiddel is er gebruikt en de reden daarvan: 
Geen 

Welk proportioneel geweld is er gebruikt: 
Geen 

Eventueel zichtbaar letsel voor IBT-inzet: 
Geen 

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

Eventuele aanvulling: 

Is gedetineerde gezien door een arts: NEE 

Naam arts en tijdstip aanwezig: 

Aantal bijlage (bijv. foto, tulp uitdraai): 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusies evaluatie:Er is rustig en netjes gewerkt. Mede 
omdat ged passief was. 

Dit rapport is onder ambtseed / ambtsbelofte opgemaakt 

Handtekening groepscommandant: 

Naam:. 

Handtekening 2e  ondertekenaar 

Naam: 

Plaats: 
Alphen ad Rijn 

Datum: 
10-04-2013 

Plaats 
Alphen ad Rijn 

Datum 
10-04-2013 



Rapport IBT inzet 
D.C. Alphen aan den Rijn 

Tijd en datum inzet: 03-05-2013 

Opdracht gegeven: Tiidstip plaatsing straf-en afzonderingscel: 
11.00 uur 

Naam gedetineerde: Registratie Hummer: 
Afdeling: OBS 11 Cel nummer: 11 

Groepscommandant: 
IBT-leden: 
1:  
2:  
3:  
4:  
5:  
6:  

Korte reden/Aanleiding van de inzet: In opdracht van directie gedetineerde gevisiteerd en 
in cel celinspectie uitgevoerd ivm aangetroffen contrabande 

Verslag van het verloop van de actie: 
instructies. Naar binnen gegaan is vervolgens 

ander cel gevisiteerd en onder controle 
teruggeplaatst op cel 

Gedetineerde werkte niet mee, luisterde niet naar 
onder controle gebracht en geboeid. Daarna in een 
gehouden tot celinspectie afgerond was. Is daarna 

Gebruikte procedure: Standaard 

Mate van verzet: Gedetineerde werkte niet mee 



Rapport IBT inzet 
D.C. Alphen aan den Rijn 

2 

Eventueel letsel als gevolg van IBT inzet: 
Geen 

Welk geweldsmiddel is er gebruikt en de reden daarvan: 
Handboeien 

Welk proportioneel geweld is er gebruikt: 
Gepast geweld 

Eventueel zichtbaar letsel voor IBT-inzet: 
Geen 

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

Eventuele aanvulling: 

Is gedetineerde gezien door een arts: NEE 

Naam arts en tijdstip aanwezig: 

Aantal bijlage (bijv. foto, tulp uitdraai): 
Bijzonderheden, leermomenten en conclusies evaluatie:Er is rustig en netjes gewerkt. 

Dit rapport is onder ambtseed / ambtsbelofte opgemaakt 

Handtekening groepscommandant: 

Naam: 

Handtekening 2e  ondertekenaar 

Naam: 

Plaats: Alphen a/d 
Rijn 

Datum: 
03-05-2013 

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