
Datum inzet: vri'dau 1 maart 2013 

0 dracht e 

Naam ingeslotene  

Afdeling: Bc2 

	Tijdstip: 15:30 uur 

Registratienr .  Cel: 014a 

Groepscommandant: 	 
Tionerm■-- r 

5. 

IBT-
leden: 

2.  
r wal el • Ma 

3.  

tAININOWLei 

mosellown1MI 

• IMIllemir 
.7.14WOZ, 

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

-1k 

Gebruikte procedure:. IBT inzet conform protocol. 

a?*-VieM 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Wig 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: Geen. 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veitigheid en ittslitie 

IBT inzetformulier 

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. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: IBT protocol. 

Welk geweldsrniddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 
IBT protocol. 
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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, Ll 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 insluiting) 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 ondertekerung 03/03/2013 
De directeu 

SanEtjes-en 	-adfregelen, 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 klaagschrlft 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 StrafrechWpassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt do 

Datum: j) b  /  °?c /  ZQ 15  Tijd: 	0  



Datum ondert 
De directe 

ning 07/ 

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

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

informatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum u 
Cel 	 06a 

Afdeling 	Cb.3 

DetentienummeillaM 

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 PBVV), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a 1 PBW) 

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 wildetegenhouden, 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. 

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 
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 .tugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum:67- /  03 / -2313, 	Tijd:  i7.00 
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Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum MININEfflift 

Cel 	 10a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienurnm erg., 

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 genomen 

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 wanneer 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 worden door een gedragsdeskundige. 

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 onderte 	 20 
De directeur 

Sanctie 	of aatregelen, 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 tenuitvoeriegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Raad voor St rafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum :(1- / 	7_0\3  Tijd: 	 
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Ordemaatregel (art. 23/24 P8W) 

Inform ati e per 07/03/2013 

Gedeti neerde 

Geboortedaturno 

Cel 	 003 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mij to zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscei (art. 24.2 PBVV), observatie d.m.v. cam eratoezicht (art. 24a.1 PBVV) 

Ingang: 06/03/2013 om 08:00 uur 
Einde: 20/03/2013 om 08:00 uur 

— De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorensik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

Bij het controleren van de inges!oleneheeft het personeel u aangetroffen met een sjaal strak vastgeknoopt om uw 
nek. Het personeel heeft direct alarm gemaakt en heeft huip ingeroepen van de medische dienst. Hierbij is 
geconstateerd dat u een beschadiging aan de mond heeft en het personeel heeft de door u vastgemaakte sjaal van 
uw nek verwijderd. 

Gezien het voorval en het advies van de medische dienst pleats ik u voor uw eigen veiligheid in de afzonderingscel. 
U heeft aangegeven in het gesprek met een gedragsdeskundige dat u een doodswens heeft. 

Door een stroomuitval is het niet mogelijk geweest om u eerder to voorzien van een beschikking 

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

Deze ordemaatregel kan, in dien noodzakelijk,verlengd of verkort worden. 

iltDatum onderteken 	07/ 2013 
De directeur 

San ct Les-e 	aatregelen, 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 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 Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: Arfaniffnalle_____ 

Datum:07  /CA /  201-1  Tijd:  I-160  



Dat 
De ire 

ondertekening 12/03/2013 
teu 

g-uw-deterrtic-kttnneti 	van invlocd 
--datmg, 

Ingang: 12/03/2013 om 16:00 uur 
Einde: 26/03/2013 om 06:00 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 

Datum:  t 2 /  033 /  20 	Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/03/2013 

Gedetineerde 	 AMMO!' 

Geboortedatum 	 43111111100 

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 daama 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. lac 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. lk 
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. Ik heb u uitgelegd dat ik dit 
niet acceptabel vindt, u heeft niet alleen de orde rust en veiligheid verstoort, maar tevens 
rijkseigendoirunen vernield. lk 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. lk 
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. 

D-N. 0 



Dienst Justidele i nrichtingen 
Iiiinistede an Velligheid en justide 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: 12-3-2013 

0 • dracht ge even door. Tijdsti . :17:50 

Naam ingeslotenssi 

Afdeling:BC1 CeI:9a Registratienr: 

Groepscommandantmi 

1. 5.  

IIIIINIIIMI 
immims 

IBT- 
leden: 	1111 

6.  

7.  

1111  g. P"--= 
Korte recten / aanleiding v.d. inzet: Weigering opvolgen opdracht personeel 

_ 
Verslag verloop inzet:Ik heb meneer via het luikje aangesproken. lk heb hem gezegd 
dat hij over wordt geplaatst naar de isolatie afdeling en gevraagd orn mee to werken. Meneer 
gaf aan mee to werken. 1k 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 buik. Hierop hebben wij de cel binnengegaan. De schilddragers hebben 
meneer afgescherrnd waarop de derde man meneer heeft afgeboeid. Nadat er controle was 
hebben wij meneer naast de cel gezet voor een veiligheidsfouillering. Bij de fouillering 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. Hierna is meneer gevisiteerd waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Wij 
hebben hierop de cel verlaten. Meneer heeft gedurende de gehele procedure rustig 
meegewerkt. 

. – - ' 	 — - 	- 
Gebrulkte procedure:standaard ibt procedure 

IBT inzetformulier 06/08 



HandtelteliififfiZ7Jiri4e440 

Naam 

'gar": 

Mate van verzet door ingeslotene:geen verzet gepleegd door ingeslotene 

Welk proportioneel geweld is er toegepast:geen 

r 
Welk geweldsrniddel is gebruikt en de reden daarvan:boeien 

Eventueel zichtbaar lets& bij ingeslotene voor inzet:geen 

is  

Eventueel zichtbaar letsel bij ingestotene ni IBT inzet:geen 

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

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

Eventueel letSelpersOnee:geee" 

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

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 

RafP0- 
 

ante! higaette 

EV-616111e 	Ididirigg-eTielfde 

Handtekening Commandant: 

Datum: 
12-3-2013 

Plaats: Datum: 
12-3-2013 
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Dienst Justitle1e Inrichdngen 
Mintsterie van Velligheid en Justitle 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: 12-3-13 

Opdracht gegeven door! Ti'dstip:118:50 

Naam in eslotene: 

Afdeling :BC1 Ce1:33b Registratienr: 

Groepscommandant 

1. __t_ 5. 

IIIMIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIIM 

IBT- 
leden: 

2. . _ 6. 

3. z.. 

4.  8. 

Korte reden / aanielding v.d. inzet: weigering opdracht personeel 

L___ ,_ _ 	___ 	_ _.__ __ _ __ .. , 	 _ 	, 
Versiag VerlObj3 iniet:lk heb meneer via het luikje aangesproken.1■Aeneer 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. PK 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 begrijpen. 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 cel 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 cel verlaten. 

Gebruikte procedure:standaar ibt procedure 

113T inntrormulier 06/N 
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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 bij ingeslotene na IBT inzet:geen 

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

Zo ja, naam arts en tijdstip van bezoek:2 1:50 

Eventueel letsel personeel:geen 

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

Rapport (Aanleiding actie)opgernaakt door: 

Evaluatie met leidinggevende en op welk tijdatip:19:30‘ 

113-1 inzetiormul 	06/08 
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Datum onderteke • 	'013 
De directeu 

\-1t3 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 13/03/2013 

Gedetineerde Illir-

Geboortedaturr 

Cel 	 coa 

Afdeling 	Bc.3 

Detentienu mm eralliabo 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel 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 mq 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genom en 

U bent bij binnenkomst binnen DCS geplaatst op een IVIPC 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 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 
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: 	

pp  
Datum:  LID / 	1  C 	Tijd: 	 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 13/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatuni 

Cel 
	

002 

Afdeling 
	

B a.3 

Detentienummer 

Inrichting 
	 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. 

/ 4 

jr
i  

D , m ondertekening 13/03/2013 
lb I recteutti 
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U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
kennis bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de 
beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing to schorsen. U schrijft 
dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:' 

Datum:  PD /  .?›  /  1)  

    

 

Tijd: 	 

  

     



Datum ondertekening 13/ 13 013 
De directeur 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 13/03/2013 

Ged et i n eerde 

Geboortedatum 

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 te 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 grand van de volgende overweging(en): 
Het personeel van de afdeling heeft u meerdere malen verzocht cm 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 
laat 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 behuip van IBT omdat u iederevorm van medewerking weigerde. 

Bij het hoor en wederhoor heeft u aangegeven dat u niet overgeplaatst wildeworden. U heeft hierbij 
geen motivatie 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. 

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

Uitgereikt door 	1 _ 

r, 
Datum: Ov / 	1 	 Tijd:  tV00  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 14/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 02a 

Afdeling 	130.2 ' 

Detentienummer rifiN4 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 13/03/2013 u heden, na door mij te 
zijn gehoord, de volgende disciplinaire straf is opgetegd: 

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

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

Deze beslissing is genomen op grand 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 plaats 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 geduld moest hebben. 

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

Datum ondertekenin 14/0 
De directeur 

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

Uitgereikt doorl  

Datum:  /L/ /  3 	20,3  Tijd: 	'30 tWie 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 15/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedaturn 	1 

Cel 	 002 

Afdeling 	 Ba.3 

Detentienummer 	ormswallaP 

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) 

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 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. 1k 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 uzeif iets 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 15/0)3/2013 Datu 

-S-ancties-erruf M 	clatregeltn,opgele-gcl-t-ijderis-aw-cletentie-Itunnen-vaii-inv-IQGd-zijri_op_a_vis.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 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: 	/12L/  47_0/3  Tijd:  /-47- 	CA-(,r 



derte 
	

ing-1-9,10k2013 
Uri 

cties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw detentie kun nen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

Ordemaatregei (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 19/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 20b 

Afdeling 	Ba.1 

Detentienummer  

Inrichting 	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) 

Ingang: 19/03/2013 om 08:00 uur 
Einde: 02/04/2013 om 08:00 1111 r 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U bent als vluchtrustrant bin nengekomen bij het detentiecentrum. Tijdens uw vervoer naar het centrum 
heeft u suicid ale uispraken gedaan. Wij zijn hier 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 client to 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 klaagschri ft stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze in richtin g, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscomniiSSieverzoeken om de tenuitvoirlegging Van deze beslissing to schorsen. U schrijft dan 
naar: Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den'Haag. 

Uitgereikt door: 	 Nan 

Datum: 	/(:)  	 Tijd: 	2_ e'..4") 



Naarn: 
Voorletter(s): 

Geboortedatum:ssamagg,---.a-r-- 
Geslacht: 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 08 

De Vestigingsdirecteu 
Voor deze, 

Mevr 

•. 	• •.• 	. 
Dienst Justinele lnrichtingen 
Misrule van Veiligheid en Justitie 

Beschikking 

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 1.1 de volgende maatregel 
opgelegd krijgt. 

Maatregel: 
U word! voor de diner van MI' verblijf op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent uitgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBJV. 
U heeft recht onder toezicht op een uur lnchten 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 rniddel van een schriftelijke melding. 

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

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U word! verdacht van het innemen van geprepareerde bollen welke mogelijk een stof bevatten vallencl 
onder de opium wet categorie I. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loom it enistige risico's met betrekking tot tat' 
gezondheid. 

Badhoevedorp, 
Datum: 19 - 3 -9_9/3 

Beschikking uitgereikt op d.d: 

Tijd: 
OSSFITAftalletwaisMsa--  

Uitgereikt door:.. 	 ei 
U kunt tegen deze beslissing binnen 7 dagen na uitreiking van deze beschikking schriflelijk in beklag gaan bij de 
beklagcommissie verbonden aan deze inrichting. 



V 

De Vestigingsdirecteu 
Voor deze, 

Mevre  

Badhoevedorp, 
Datum: q_5_9013 

clifeetrnr- 

Dienst justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Beschikking 

Naam: MOM 
Voorletter(s): 

Geboortedatum: 
Geslacht: 

Detentienurnmer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 

	
Cel: d 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 wordt voor de ditur van uw verblijf, op de afdeling B 3b onder camera toezicht gepIaaist. 
U bent zulgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heeft recht onder toezicht op een vur luciven 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 worth verdacht van het innemen van geprepareerde bollen welke mogelijk een stof bevaiten vallend 
onder de opium wet categoric 1. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loom u ernstige risico's met betrekking lot uw 
gezondheid. 

Beschikking uitgereikt op d.d: /7 — 	(.90 

Tijd: c9(2 

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. 



Dal 	ondertekening 20/03/2013 
De rect 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 
	

O 

I nformatie per 20/03/2013 

Gedetineerde AIMEIng). 

Geboortedatum 

Cel 	 Ola 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienummer 

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) 
U bent op din sdag 20 maart vanuit DC Alphen overgeplaatst 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 
Ein de: 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 warden. 

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 ,kugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 690 / 	c9c9tb 	Tijd:  Wf 30 



Ordernaatregel (art. 23124 PBW) 

I nform atie per 20/03/2013 

Gedeti n eerde 

Geboortedatu m 

Cel 	 002 

Afdeling 	Ba3 

Deten tien um mer 

 

:12,1 

 

lnrichting 	Defentiecentrum 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) 

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 red en 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 schriftehjk 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: _
r 

Datum:02(9 1 3 /  ,90 /..3 	Tijd:  /S.:( cRo  



ning 24/03/2013 ttit 

De di 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 24/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	 I 

Cel 
	

22b 

Afdeling 
	

Bc.1 

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: 

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: . 

Datum: 2L\ /  o'S /  _a_c) 	Tijd:  2_0  
00 



Dienst lustitiele [nrichtIngen 
Ministerie in Veiligheid cn Justitic 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

Opdracht gegeven door:i Tijdstip: 17:35 uur i $1*- 	IS 

Naam ingeslotene:t 

Afdeling: Blb Cel: 29a Registratienr: , 

Groepscommandant: 
ZIE BIJLAGE 

IBT- 
leden: 

1. 
1 

5. 

2. 6. 

' ' 

. 8. 
, 	'4,  '' 	 ,,,....,Ta 	_ 	7   , - _ „,, 	_ 	RITZ,-7 	‘t, 	, 

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

:.., 	.74,  	igfa-;;MR& 1,  	' 	.. 	—. 	-, ,, 	--' 	'7' 
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

4w,) 	7 	. 	, 44, _ut=,----''- 
Gebruikte procedure; Standaard ISO procedure. 

, 	,,,__ 	 – 
Mate van verzet door ingeslotene: geen 

14?Wl-;-4-,7° 	. ,;'-‘37-3  'Cr-  ' T'grF!2:VF,Si':a:__ SAT ;:1-7: ,_3- 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

de standaard 

,47 ,711 
Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

ISO prucedure. 

I B1 inzet form ul ier 06 08 
	

1 



Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene ná /BT inzet: geen 

A 

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

,i 	A.._,. 	1 	o.ee,e ..,,,_  _  
Eventueel letsel personeel: geen 

,.--..: 	° 	1 	-c4•''''''' 	,P 	' 	vor, 	 T. 	'-'  .,..,..11r, 	__ 
Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 17:35 uur 

Aantal bijiagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

, 	— 
Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door:am 
za, 	„, 	, 	„ 	, 	 ,r. --,, 7--- 	_  
Evaluatie met leidinggevende en op welk tijdstip: 18:30 uur 

•  • 7.'-7',7  7- 	'- 
, ''' 	,:Aa, 7 _  ' 

Handtekening Commandant: 

c 

/ 	t ) 

. 	,41 ' 
Naam: 

Handtekening 2e  ondertekenaar: 

Naam:‘ 	 , 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

I BT inzetrormulier 06 OS 
	

2 



Billage 1 
	

zondag 24 rnaart 2013 

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

-$ 

I 

ears"ligitoor' 
4 

 

 

IBT-ers 

r 
— 

g 

_ ragerwesswang. 
r-"imeert 	a 0 

r 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veirigheid en justhie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

0 . dracht . e' even door: 	 iraow Trdsti i : 17:43 uur 

Naam ingeslotenesar — 

Afdeling: Bib Cel: 29b RegistratienrC 	A 

Groe'scommandant:f 

IBT- 
leden: 

1. 
ZIE BIRAGE 1 

5. 
vi...ts-,:c-Tswo 

2. 6.  

. 7.  

4. 8.  
-, 	-7:,..- 	- ' 	-1,VPW , 4,  . s' 	, 	,'AYINU .7' 	i-g-' i' 

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

mmt -,Fotr-Z0,2 	„ AW.1,WIPh,,,,, A.C-c,.;%, ' ; 	.tv.kiti„T.--- , 	kwAiie  
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

`6,1R3RIMM"--0, 	.- 	' 	---..-,-, 	: 	• _ 	- 	,.' ,.- 	f=--`• 	gl.,IL:1.-----.6-'"”' 
Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

41; 	z-,- 	::,,.=;  	- 	e  
Mate van verzet door ingeslotene: geen 

7,  ,a., 	, 	, 4 	,,,- cIle-rALP 	' " 	. ;.-='-',a 	- 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

:747,4, 	' T-4, 	 -- '-'1',*" --1. ,15.7r:L , 	' 	- 	--  
Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboelen conform 
de standaard ISO •rucedure. 

IBT inzetformulier 06 OS 	 1 



Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

Eventueel letsel personeel: geen 

Tijdstip plaatsing straf- enliof afzonderingscel: 17:48 uur 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

Datum: Datum: Pleats: 

24-03-2013 24-03-2013 Badhoevedorp 

Handtekenin Commandant: Handtekening 2e  ondertekenaar: 

Naam: 

Plaats: 

Badhoevedorp 

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: 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt doorvir-6-4"v",  

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

IBT inzetiormulier 06 OS 
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Bijlage 1 
	

zondag 24 maart 2013 

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

IBT-ers 

4 -(IBT-commandant) 
(IBT-commandant) 

_ q  

- 	4 
-e 

 

	.1111.._ 

 



Dienst Justitiele Inrichtingen 
hi inisterie van Veifigheid en Justitie 

IST Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

Opdracht gegeven door:, Tijdstip: 18:00 uur 

Naam ingeslotene:. 

Afdeling.: B1b 

__—._j 

Cel: 23a Registratienr: —  

G rog;-4dairn ma nda nt: 	Sillikit 

--.4. 

IBT-,,„,,,, . 
leden: 

.'':'' 

4. 
ZIE BIJLAGE 1 

5.  

„ 	,., 6.  

,„ 
7.  

4. . 
in 1_4, ..- 
Korte reden / aanleiding 
betcoiguein de 

-itia -  ;,--- 
v.d. inzet: In opdracht 

Isolatie geplaatst. 

 7.  1'̀7ii5:Hall?,71,W EZI7r71-2iM 
de directeur is van 

 x 	4 7.:: 	w,:: 	-' '`,- 	—"WIT:ft " v,-A,A ':- 	-' 	, 	" 	- 	_ 
Verslag verloop inzet: Betrokkene is conform de standaard ISO plaatsings-
procedure naar de ISO gebracht. 

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

 „ 	
. 

Mate van verzet door ingeslotene: geen 

. . 	._ 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

..,,f 	1".7 	 - 	' - , 
Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 
de standaard ISO prucedure. 

1131 inzet lormit I ier 06 08 



rk - ,. 	''r.-, ,1 	' - 	-...- 	44 	.. 	...x. 	-- 	, 	7:-= : ,  
Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

.4 	 `Z71, 	.,--*VV 	'"- 	--: 	,_'v.,-.1.* - 	 7 	,n..., ..:,''' : 	i 	"--41/4 -4Y-1:  

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene nfi IBT inzet: geen 

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

71, 	/ 	-'-r : 	, 	, 	__ 	,-QN 	,_,_ 	
.._ 

Eventueel letsel personeel: geen 

. --, WA- ' 4  	ifa akk a li7'* -' hAt ZiracntaMMISKI - 1 '  

18:00 uur Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

;, 	-' 	 _,-•, ,..—!' 	V 	', kr- 	, 	.--1, 
Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt docir: 	'-'111".• 

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

;-A 	' 	. 	- 	- .e.;a1VEArgii.-7-1k, 	i.',  --,, 	,:,.... 	,I, 	, 	, , C 	--, 7, 

	

Handtekeni 	ornbandant: 

1 	■ 	4  

_..._- 
Naam: f 	* 

Handtekening 2 ondertekenaar: 

- Naam:ff 
' 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

IBT itizetrortmilier 06 OS 
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s0 

Bijiage 1 	 zondag 24 maart 2013 

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

----- 

Irir-40645-4-7=. 

IBT-ers 

- —at 
- f_ —177°".0. 

_ r 



Dienst Justitiele lnrichtingen 
Ministerie van Veifigheid en iustitie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zondag 24 maart 2013 

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

Naam ingesloteneli 

Afdeling: Bib Cel: 08a Registratienr: I 	, 

Groepscommandantbi 	_ 

IBT- 
leden: 

1. 
ZIE BTJLAGE 1 

5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

Korte reden / ainreiding 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. 

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

Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

Mate van verzet door ingeslotene: geen 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: geen 

-"P-7, , 	- 	—Iv 	• 	 ',: ',-,TTIZ 	- '-, 1 	.1-,, f,T. 	- -2TP%, _ 	1--'-, 	,,,,,,,,- 	La, 	-_, 	: ,‘ 
Welk geweldsmiddel isgebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

1F31 inzetformulier 06 08 
	

1 



de st-andadrd ISO parcedure. 

•-tctifrigaillesti-ilY1- 	-  
Eventueel zichtbaar letsel bij ingesiotene 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: 	 . 

q;;;Warfr' 	r,k-7.   
Eventueel letsel personeel: geen 

-_,',.;, -' 	gra_ 0:.,'''Z'''.41,--VA' s--k '''g 	- 	"' 	„A., ',..e 	-,,,,ffivfP'''az' 	Hili- 	.--:;,-, 	s-,' .• 
Tijdstip plaatsing straf- en/of afzonderingscel: 18:07 uur 

-:,:le, -74-Rig7 -1r-ii‘-̀ 447sTriwpm-4,;--  
Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

.. 	- 	, 

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: nvt 

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

Naam: 

Handtekening Commandant: 
i 

k 	' 
N 	)i  

i Vai ilif  tt
, 

Handtekening 

Naam 

I 

2e ondertekenaar: 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

Plaats: 

Badhoevedorp 

Datum: 

24-03-2013 

IBT inzefformulier 06 08 
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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: 

--talEmbt7W2z% 

IBT-ers 

(IBT-commandant) 
-igta 	 411(IBT-commandant) 

_ 

- 



Dienst justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en instkie 

IBT Inzet 

Datum inzet: zonda 	24 maart 2013 

Opdracht gegeven door: A Tijdstip: 18:16 uur  

Naam ingeslotene:t 

Afdeling: B1b Cel: 08b Registratienr: _ 

Groepscommandant:, 

IBT- 
leden: 

1. 
ZIE BIRAGE 1 

5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. . 

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. 

',.-,,.I., a, 	- 	,,-,-PovvaA4 - 	, --eWav1  - --i, 
inzet: Betrokkene is conform de standaard 
ISO gebracht. 

- -%-, _ 77y 	. ,- 	-7Y  
Verslag verloop 
procedure naar de 

ISO plaatsings- 

- 74 4 , 	::, 
Gebruikte procedure: Standaard ISO procedure. 

-- 	— 	-1 	. 	__L 	-t.,_ 	,, 	.__ 	 . 	_ 
Mate van verzet door ingeslotene: geen 

, 7 	4   T7' 	,--M- 
geweld 

  SIM ''''' 4.,, ,o,  
Welk proportioneel is er toegepast: geen 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: liandboeien conform 

I B1 inzetiormidier 06 08 
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Eventueel letsel personeel: geen 

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

Aantal bijlagen: (bijvoorbeeld foto): 1 

 

1SET,L_S, 

      

   

;45-4. 

  

*WM 

        

Rapport (Aanleiding actie)opgemaakt door: nvt 

41.M; 

     

bf,f)04^ 

   

     

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

7=P•M'E-71. 

Handtekening Commandant: Handtekening 2E ondertekenaar: 

de standaard ISO prucedure. 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene voor inzet: geen 

Eventueel zichtbaar letsel bij ingeslotene na IBT inzet: geen 

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

Naam:0—  

Plaats: Datum: Plaats: Datum: 

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

!BT inzettbrimilier 06 OS 	 2 



Billage 1 	 zondag 24 maart 2013 

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

tqr,  0-0421P" 

Anaggor°  

   

IBT-ers 

3T-commandant) 
- 	 (IBT-commandant) 
- et 
- 

"7.: Pi 

I 
— ..6•••■••■•• —b- 4. 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 25/03/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum usellatint 

Cel 	 018 

Afdeling 	Ba.3 
Detentienum mer '6111110.  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphoi 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanlei ding 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 PBVV) 

Ingang: 24/03/2013 om 18:00 uur 
Einde: 25/03/2013 om 18:00 uur 

Deze besiissing 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 ingestotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

D̀e/der/ eeur 

Sancti es 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 uit de Commissie van 
Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscomml ssieverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
.lugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgerelkt door. 	 alaft 

Datum:  25-1 03 /  Z(7(3  Tijd: 	t1 S—  ILLA.42— 

DaOrtrondertekenin 'i5/03/2013 



Disci plinaire straf (art. 51.1 PBW) 
Pt° 

Inform atie per 25/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 023 

Afdeling 	Ba.3 

DetentienummerIXABP 

inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u merle, 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) 

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

Deze beslissing 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 cam erabeelden. U bent diverse malen door het dienstdoende personeel 
aangesproken. Dit echter zonder resultaat. 
Personeel heeft u horen zeggen dat:''alsze 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 ondertekeni ng 25/ 03/ 2013 
De directeu 

San cties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw verbIly 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 bektagcommissie 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: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jaugdbescherming,Voorzitter BeroepscommIssie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door. 

Datum: ?S 1(53 /  Z01.1, 	Tijd:  q.0 (43.  1A4A.1,- 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 
	

6NtO 

I n form atie per 25/03/2013 

Gedetineerde 	
• 

Geboortedatum 

Cel 	 014 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer MOM 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

1 opstuiting 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 personeetsieden uitgescholden then zij voorbij uw celdeur 1lepen. 

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 ingestotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de besfissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen, 

Datum ondertekening 25/03/2013 
De directeu i  

i, I 

Sanctte§ en of maatregelen, opgetegd 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 
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: 25-  /  091100D  Tijd:  2.0 V.5.  



De direc -ur 

D isci plinal re straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 26/03/2013 

Gedetineerde 	111411111110 

Geboortedatum 110111ka 

Cel 	 019 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleithil§-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 

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. 
I k 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 maak 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 ingestotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinai re straf heb genomen. 

m o 'er kening /03/2013 

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 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 ten uitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



Daturra, 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. 

nri 

Disciplinaire straf (art, 51.1 PBW) 

Informatie per 26/03/2013 

Gedetin eerde %waft 
Geboortedatum 

Cel 	 003 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer4Or 

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: 

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

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 veiliggestetde camerabeelden. 
Tijdens het hoor- en wederhoor door de directeur geeft u juist de mensen aan het bedaren was en dat u niets 
kapot heeft gem aak. 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 ingesiotene is door mij 
gehoord, alvorens I k 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 de Comm issie van 
Toezicht bij doze inrichting, 
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 
.hugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: Id ear 

Datum: 2‘ / 	1 	 Tijd: 	  



el-egd-t-ifdefts-uw-deferrtielw-rrrrerrvarrhrofcre m. 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 27/ 03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 32b 

Afdeling 	Cb.2 

Detentienum meP 

Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 
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 geslagen 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: 09/041 2013 om 17:00 uur 
De gedetineerde is door m ij  
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. 

Datu ondertehening 27/ 03/ 2013 
cteuid 

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 daze 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: Read voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: RI   03 i.-2oR 	To:  /ow  (,11,(,  
vt .10 • 



in• 28/03/2013 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 28/03/2013 

Gedetineerde gq24111111b 

Geboortedatum 11-14, 

Cel 	 Ola 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienummer 

I nrichting 	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 PBVV) 

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 iem and geplaatst te worden 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 gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

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

..Sariet-i-es-easaLciagreggle.nrap-gel-egch-ijtiee-s-uw-detenjie  ku n nen van_inutoed-zijn-op-uw-v:17-ri aka . 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. 11w klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcom missie, 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 Beroepscornmissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den H aag.  

Uitgereikt door 

Datum: ,!)8 /  CY‘/  2012 Tijd: 	.  



Datum ondertekening 30/0 
De di recteur 

Dilplinai re straf (art. 51.1 PEW) 

Informatie per 30/03/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 001 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienurnmer 

lnrichting 	Detentiecentrum 

Hierbij deel ik u m ede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 29/03/2013 u heden, na door 
mij te zijn gehoord, de volgendedisciplinaire straf is opgelegd: 

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

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

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

U hebt op 29 maart jI. geweigert om uw medewerking te verlenen aan plaatsing bij een m ede-
ingeslotene. U hebt aangegeven dat u uw nieuwe kamergenoot zou slaan met een steelpan en dat er 
verder bloed zou vloeien. 

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

1k heb u vanochtend gesproken en tijdens ons gesprek gaf u aan dat u altijd all een heeft gezeten en dat 
daarom nu oak Wilde. De reden hiervan was u niet bekend waarnaar u ineens aangaf een talk nodig te 
hebben. 

Hierop heb ik u de eerder genoem de disciplinaire straf opgelegd. U zult dagelijks gesproken warden of u 
m edewerker 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, alvorens lk de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 



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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen daze 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 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 beslissi rig to schorsen. U schrijft den 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en -bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:3?) / 	ZOV_?,  Tijd;  10:60  



pieMt justitiele Inrichtingen 
Minisrerie van Veiligheid en Justitie 

Beschikking 

Naam:01111"1—  
Voorletter(s): 

Geboortedaturn:4 	 
Geslachtemb. 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: b 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. 

Maatregel: 
Uworth vow: de dint,: van uw verblijf, op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent ttitgesloten van deelname non activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heefi recht onder toezicht op een mu: hichten 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 1.1 bent overgeplaatst naar de afdeling B 3c. 

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
Uwordt 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 Vestigingsd ireetetil 
Voor deze, 

Dhr.MIIIIIIIp(pfv. esti ingsdirecteur 

Badhoevedorp, 
Datum: 

Beschikking uitgereikt op d.d: 31 - 3 - 2013 

Tijd: 	20tack 

Uitgereikt door.  ..7 

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



De Vestigingsdireetee  
Voor deze, 

ingsdirecteur 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
Min isterie van Veiligheid en Iustitie 

Beschikking 

Naam: 
V 0 orletter(s): 

Geboortedatum: 
Gesla-chtrelik 

Detentienummer: 
Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 

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 word! voor de dour van uw verblijf, op de afdeling B 3b onder camera toezicht geplaatst. 
U bent vitgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW. 
U heeft recht onder toezicht op een nur 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. 

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

Deze beslissing heb ik genomen op grond van de volgende overwegingen: 
U word! verdacht van het innemen van geprepareerde bollen ivelke mogelijk een stof bevatten vallend 
onder de opium wet categoric 1. 
Als gevolg van het innemen van bovengenoemde bollen loop! u ernstige risico's met betrekking tot uw 
gezondheid. 

Badhoevedorp, 
Datum: 

Beschikking uitgereikt op d.d: 3 i — 3— 2o11 

Tijd: 	3 0 , witte  

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. 



esti tngsdirecteur 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en Iustitie 

etdo 

Beschikking 

	

Naam: 	 
Voorletter(s):' 

Geboortedatum 
Geslacht: 

Detentienummer: 

	

Verblijvende op unit: 	B3b 	Cel: 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 rnaatregel 
opgelegd krijgt. 

Maatrcgcl: 
U word/ voor de dun,-  van uw verblijf, op de afdeling B 3b onder camera toezieht geplciatst. 
U bent ititgesloten van deelname aan activiteiten zoals gesteld in de PBW 
U heefi recht onder toezicht op een uur luchten per dag. 

lngang: 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 word! 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! it ernstige risico's 'net betrekking tot itiv 
gezondheid. 

De Vestigingsdireete--  
Voor deze, 

Dhr...14Ma 

Badhoevedorp, 
Datum: 

Beschikking uitgereikt op d.d: 3 I - 3 - 2e)12 

Tijd: l 6 	o 
II.  

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. 



Datum ondertekenm • 02/ 	01 
De directeur 

EH() 
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBVV) 

I nform atie per 02/04/2013 

Gedeti neerde 

Geboortedatum 00111* 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienu mm erne 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

1 dag opsluiting in eigen cel of verbligsrulmte (art. 51.1a PBW) zonder televisie 

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

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
Het herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen en instructies van het personeel. U blijft, ondanks verzoek van 
personeel, weigeren om uw scheermes in te leveren. Op verzoek van personeel wilt u niet aangeven waar u het 
scheerm es heeft 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. 

Sancties en o 	atregelen, opgelegd tijdens uw verblijf kunn en 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 dezeinrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 6eroepscommissieverzoeken 
om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
,tugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

• II 

Uitgereikt door::  

Datum:  02  n1,1  2013 Tijd:  1.9: 20 Itt412, 



Datum on derte 
De directe 

/2013 

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

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu 

Cel 	 4444a 
Afdeling 	Cb.3 

DetentienummeraM 
I nrichting 	AfOtentiecentrum Schiphol 

H ierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genom en, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 dagen observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

I ngang: 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 zaI 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 orn 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: 1.111111116.______ 

Datum: CC( / Q loirt  414 5- 



Datum onderteke 
De directeur 

g 04/041 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 04/04/2013 

Gedetineerde MOW 
Geboortedatum alaMO 

Cel 	 11a 

Afdeling 	CIVY:1-'4!4  

Detentienummer 4111W1V,  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

ut 

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) 

Ingang: 03/04/2013 om 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 felt dat u uitgezet zou worden door DT&V. U heeft daarbij aangegeven dat 
u zichzelf lets aan zou willen doen. Om deze 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 gedragsdeskundigeworden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient teworden. 

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

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagsch rift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie Lilt de 
Corn 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 deze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum  	 Tijd: 	(R .SO 	4.- 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 05/ 04/ 2013 

Gedetineerde trafit 
Geboortedatum 

Cel 	 05a 

Afdeling 	Ba.2 

DetentienurnmerWM 

Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierblj deel ik u mede, 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 levensbedreigend is, maar heeft 
adviseert betr.om in de OBS ander cameratoezicht te plaatsen wegenssuiciderisico. 

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. 

J.! 	 • 

Datum nd tekening 05/04/2013 

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 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 ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den 

Uitgereikt door:1 	 

Datum: /96-  /  (9,1  (Zois  Tijd:  /7: .CO  



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

Datum ondertekening 08/04/201 
De directeu 

teatieMmnen-ven..i-nAtlogin-ep-tiw 	v.i. dctum . Se 

Ordemaatregel (art. 23124 PBVV) 

Informatie per 08/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum OM
°  

Cel 	 001 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer  

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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 PBVV) 

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 gen omen 

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 gemaakt 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 worden bekeken of de maatregel gehandhaafd 
dient te worden. 

U kunt schnf e ijk 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 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 St rafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 	

C 

Aga 
Uitgereikt door:! 

Datum: 009/  0 4;/  2ot.?  Tijd:  C •  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 09/04/2013 

Gedetinee rde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer 

Inrichting 

22b 

Bc.2 

Wag 

Detentiecentrurn Schiphol 

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

17 urea 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 bcslissing is genomen op grond van de volgende overweging(en): 
U heeft geweigerd om ingesloten te worden. U heeft aangegeven dat u niet nicer 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 genornen. 

Datum ondertekening 09/04/2013 



De clirecteur ga 

S,ancties en  of -niaatr-egelen, ropgeletrertelens-uw-v.erblijf-kunnen v-atanv10`FdrIzi-jircrp.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-iThezicht 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 Beroepscornmissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

	/  0 to 	 2.5 00 Datum: 

 

 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Inform atie per 12/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum OM. 

Cel 	 39a 

Afdeiing 	Bc.1 

Detentienum mer  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand in aanmerking genomen, 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 ziekenhuisgebracht 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 

1ndien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient teworden. 

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

nDatum o 

4 

 ertekeni g 12/04/2013 

4. 

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

Uitgereikt door:. 

 

 

30 
Datum:  t 2 / 	 Tijd:  12_  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 12/04/2013 

Gedetineerde 	 finaMP 

Geboortedatum 

Cel 	 34a 

Afdeling 	 Cb.2 

Detentienurnmer 	ORM 

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: 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 worden. 

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

1"S ' • 
	rege en, opgelegd tijdens uw detentie unne 	eer1-7,ijr:i-op_u_w_ v. 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 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 dii  ,Zoi 3  Tijd: 	-?v  



Datum ondertekening 
De directeur 

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

Ordemaatregel (art. 23(24 PBW) 

I nformatie per 16/04/2013 

Gedetineerde 	 .{.200dik  
Geboortedatum —MEW 
Cel 	 'w413' 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienummer  

Inrichting 	.Detentlecentrum 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. 24a.1 PBW) 

Ingang: 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 genom en 

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 meatregel 
gehandhaafd dient te warden. 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van 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 Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Posibus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 	 e/ kavirien Cli/e/ker--2 RI/72 L-6112eLL  

Datum:  OZ. /  7 / .2013  Tijd:  8:30 uzeie 



Datum on 
De directeu 

T 
18/04/2013- 

Olo 
Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum exPavtiiisiEssamr' 

Gel 	 Vu*-tcl 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienumrner 

In richting 
	

Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dal 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 am 15:30 uur 

Deze beslIssingisgenomen op grond van de volgende overweging(en): 
U bent door het personeel aangesproken dat 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 te volgen. Vervolgens hee t 
u verbale agressie getoond jegenspersoneel. 
Uwe gedrag vindt ik onacceptabel en leg u daarom bovengenoem de straf op. 

De ingesiotene Is door mg 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genom en. 

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

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

3 
	 / / 

Uitgereikt 
(
door 

Datum:  1 	/Li I  Zr' /3 	Tijd: 	ii; 00 /4/tic 



Datum ondertekenin 
De directeu 

4/201 

€14iidems-uw-d-et-9411e-k4enen-ve. 	 zijn op uw  v.i. datum. 

\r-2);r\/■ 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

lnformatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum MCA 
Cel 	 02b 

Afdeling 	Bc.3 

Detentienumm era" 

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. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

I ngang: 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 niet vrijuit gaat. 
U heeft aangegeven medicijnen te gebruiken maar u wil niet aangeven welke medicijnen .  
U bent voor uw eigen veitigheid 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 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 near: 
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 
GC Den Haag. 

;ailerallaNIESINIfanflimftevamo  
Uitgereikt door: _ 

1  
Datum: i7 / 	/  r9.9 11) 	Tijd: 	/7 U' 

7 



Datum ondertekenin 
De directeu 

?Ho 
Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 18/04/2013 

WNW 
Geboortedatum IOW 

Cel 	 13a 

Afdeling 	C13.3 

DetentienummerOM 

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 
uitlatingen 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 to plaatsen. Uw gedragingen 
zijn van dien 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: 02/05/201§ om 09:00 uu*: 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

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

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

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

Sa cti-esse 	at egelen, opgelegd tijdens uw detentiekunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen dezebeslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis ben t 
gesteld van dezebeslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com m issie van Toezicht bij deze inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
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. 

ANABP 

Uitgereikt door 

Datum:  115) / 	/  201 3 	Tijd: 	13 ; :30  

Gedetineerde 



Datum onderte 	19/04/2013 
De dir cteur 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 19/ 04/2013 

Gedetineerde OEM 
Geboortedatum 

Cel 	 021 

Afdeling 	88.3 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij d eel ik u mede, 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: 

3 dagen o. sluicing in een strafcel (art. 51.1a PEINJ) 
De peer 	is 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. I nderdaad 
moesten we naderhand nog near 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 

Daze bestissing is gen om en op grond van de volgende overweging(en): 
zie boven 

De' geslotene is door mij 
g- oord yore s ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

ST eti e 	 opge eg ij•ens_tuiv_v.erblijf-kunnen van Inv bRi---zijrrop-uw vi-datum. 

U kunt sch i elijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent ( 
gesteld van •eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Com m issie an 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 te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en .bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den H aag. ....--. 	, A 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/  O /  .P13  Tijd:  .46r)  

Thr  

e. 



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

De Inge 
g

(  

effoo 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde taw 
Geboortedatum 
Cel 	 023 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer SIM 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

3 dagen 'lulling in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
Meneer 	isop 19 april 2013 door mij tot twee keer toe gezien, beide keren opstandig 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. 

Ingang: 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, opgelegd-t-ildens_umucerblijf kunnen_u.aninvlo.ect_z _ 

U kunt t) 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 
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 deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscomnnisde, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door: 

11 

Datum:  2o IN I  o2613 	Tijd:  /C.,) 	We?. 



en 	o mfatTage1t-n7up-getegel tlidens uw vermin kunn en van invlUercrztProp-ow-v,i,datum. 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

I nformatie per 19/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 
	

019 

Afdeling 
	

Ba.3 

Detentienurn m er 

Inrichting 	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 PBW) 
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 wil de laten behandelen. Had met bloed hakenkruizen, 
jodensterren en een arabisch scheldwoord voor homo's op het raam en de muur gesmeerd. Bonken op de deur, 
ontken de dat hij betrokken was bij de on rust 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 tezullen 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. 

otene is door mij 
'..rd, -:Ivorensik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

dertekening 19/04/2013 
eur 

, D turn 
0 dire 

U k n schriftelijk in beklag gaan tegen deze bestissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gestelo van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Connmissie 
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 naar: Raad 
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

1  Uitgereikt door:  	— 
,1.- 	,., 	..., 	 ,,,,.a., 

Datum: 20 /  04-e /  2o/3  Tijd:  7U 	Lae/ •  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde .401.1 
Geboorteclaium 

Cel 	 04a 

Afdeling 	.i4C1313 411 

Detentienumm ertglal. 
Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genom en, u de volgende ordemaatregel is 
opgelegd: 
14 dagen afzondering In afzonderl ngscel (art. 24.2 P8W), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 P8W) 

Ingang: 19/04/2013 om 13:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 13:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als 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 to houden onder cameratoezicht tot nader order. 
In de observatiecel heeft u tevens geweigerd om medewerking te verlenen aan de behandeling van uw 
wonden en in gesprek to gaan met de psycholoog. 

Indien van toepassing zaI 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: 
Read voor Rrafrechtstoepassing en kodbeschermIng, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 	

,  
4&;  

Uitgereikt door: _ 	 - 

Datum: 	/  7 	Tijd: 	DO  



Dieast Justitiele lnrichtingen 
Ministeric van Vtitightid en Justitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijdag 19 april 2013  

....... 	At Tijdstip: 14:18 uur O d ra C 1.PM ......1 d 0 0 r:11 

Naam ingeslotene: _ 

Afdeling: C3b Cel: 4a Registratienr.. 

GrOepSCOMMa !Ida Ilti 	 

t 5. 

IBT- 
leden: 

1.  

2.  4 _ 	, 6. 

3.  
,11 

4.  

„.. ... 7. 

4.... 0.00. 8. 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be had zichzelf gesneden op meerdere 
plekken op zijn Iijf. Zodoende is er vanuit de directie besloten om Be in een 
Observatiecel to plaatsen. 

- At 	, 	jv 	AdM&- . 	.. 	, - 	- ' 	' 	- ''-'7- tv-,& 	, : ,,, 
Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be gaf geen 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. 

NY,SAMS: -4r1MM .:11ftilk =.4P 	' 	.4 '''' ' '= 	z.,. 
yyr.,?

~ , 5'. ..zi* 
Gebruikte procedure: OBS plaatsings procedure. 

- 	, 	' 	:  ._ 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Av , ,,.„ , 	,2 	,,,,,,,: -.7414-:AV-1 
Welk proportioneel 

, 	,- 	, 	t4 	'It. wet. 	'' _.42 	7 -.:" -"` 	 -73774 
geweld is er toegepast: Geen. 

_, _ 
Welk geweldsmiddel  is gebruikt en de reden daarvan: Boelen volgens de 

i B1 inz i lanniIlier060 
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Dienst Justitiele Inrichtingen 
hiinisierie tan Veiligherd en halide 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrrda • 19 a • ril 2013 

Opdracht gegeven door:1  j Trdsti 	: 13:40 uur _ 

Naam ingeslotene:k 	'161"---Thutrob-- 

Afdeling: Bd. Cel: 33a Registratienr: 0 	....001114 

Groepscommandant:ehumm__ Ps 

IBT- 
leden: 

1. r 	Ott S. 

awmpwmssn 

2. 4116" 6. 

3. . 7.  

. r 8.  
-.W? ,:.," 	4,;',4*,..,.4},-"A 	, 	'4-'4 - .,,,f,,A7.*;tt 	'' 	-; 	,, 	)3k,' 	, 
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 to zetten  een opstand te beginnen. 

, 	,=7gklwW 	-'1W.Z,-.  "-Arpl:wawJvz„. -',--  	 .„,,  LF:A-1:-,:r 
Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee. 

% 	...* , 	ei-tif440,-,-.0-N4670t-4, 	ek A:.4, --nag , ' 	11. --- _‘b 

Gebrulkte 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. 

I° 	a= 	i- 	, 	 - ''-',47 	' 	;,.°W,, 	, 	-- 	= 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

..-4-:5F',- - _. '157;i:4 	,14:f-,'lt.-7(Pt;:i-,9--..ii,giA‘44-W4,0 	- 	q,' 	.` 	- 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

I R inzotioriuli(y 06 OS 



Dienst Justiti6le Inrichtingen 
Ministerie van Ileifigheid en htstitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijd 

Opdracht gegeven door: q 	___Jo Tijdstip: 13:50 uur 

Naam ingeslotene:  

Afdeling: Bd. Cel: 11b Registratienrst 

Groepscommandant:[ 

IBT- 
leden: 

1. _ 5. 

2. 6. 

3. it 7. 

4. . 
M 	Zt741:44V1V4  .., .-,, 
Korte reden / aanleiding 
veiligheid in de ISO geplaatst. 
bewoners ingesloten waren. 
ingeslotenen ertoe aan te zetten 

 rtpm., _ 	147 -W,t4.1*-4,4 	- - 
v.d. inzet: Be is in het kader van rust orde en 

Be schopte en sloeg tegen de celdeur nadat alle 
Ook schreeuwde Be en probeerde mede 

een opstand te beginnen. 

.. 	„; if9N:'---s:F- -W-1.3gAITViT:,  -74F-if,!Mgat,aM,5.17*-7411w-**AV 	' 	w--„V 
Verslag verloop inzet: 1k heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee. 

vo1M-z74,-FaW4,;-;,, c-lz, 	-, 	4.,  - _-11,Teik-alW ::-;.1, AMITAIIV , 	-` 	, 
Gebruikte procedure: Na het aanspreken zip 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. 

jAri 	,, 	- 	.., , 	- ,, 	, TEN 	', 	, 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

14Z -gninkTiVA" - - 	,.,-1-- -ov- ,,,wa.ww-Lta.,_ 2%511,A4 Vw-t 	-,`  
Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

1131 riz;:il'orinulh.T 06 OS 
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Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid e,i lust We 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zaterdag 20 april 2013 

Opdracht gegeven door: — 
	

Mil Tijdstip: 13:10 uur 

Naam ingeslotene:  

Afdeling: ISO Ce1:21 Registratienr.4__ 

Groepscommandant:4 	 , 

IBT- 
leden: 

1. 

2. 

5.  

6.  
.....— 

3. 7.  

. 8.  
, , 	,,N-- 	, 	- or;',:rT. '' '-?-74" - 	-4" 4::, 	'' 	kl-f-s.A-f,-. 	-,,,_VART, 	, 	,,. 	;;,77,,-T6c,f$1.t,._ 
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. 

, ;x-4,,I, x=n',1%,%,,t4f-ti'', Mi -ZiWZ-MSZr: 	---cranVeg:'"- ' 	--;a' 
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 luikje 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. 

7.,tg-YS_, 	7,e 	. , 4SA: 7 - .. 	.  	.. 	..rii, 	,4 
Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

 : 	V' 	'1.1, 	lic' 

f., ' 	1KI,Fr','" 	;,-,.. 	."'., 	_ 	,-, 	, 	- - 	1 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

inzellonnulic:r 06 OS 
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A*, 

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

• 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
hi inisterie van Veifightid to justhie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zaterda 20 a u ril 2013 

Opdracht gegeven door: t' 

Naam ingeslotene: 	 

Afdeling: ISO 	 CeI:19 

   

Ttidstip: 13:00 uur 

 

    

     

  

Registratien 	 P"-  

 

      

Groepscommandant:W  
4 • 

1. 

IBT-
leden: 

.SttVVfFg4.ink:Sntn 
Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Omdat het verrnoeden 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 
visitatie uitgevoerd. Wij hebben niks aangetroffen. 

Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform  

IBT inzeilonnulier 06 OS 
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Disciptinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 03/07/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum Ana 

Cel 

Aideling 	Bc.2 , 

Detentienummeregab 

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 disciplinaire straf is opgelegd: 

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

ingang: 21/04/2013 am 14:15 uur 
Einde: 28/04/2013 am 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 getrachtte slaan. 
Het personeelslid dat tusscnbeide kwam heeft hierbij de slag opgevangcn in het gezicht. Hiccup bent u ingeslotenen 
waarop het afdelingshoofd heeft besloten u over 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 wildc u gcen medewerking verIcnen 
aan de aeldende procedures, hierop heeft het afdelingshoofd van dienst besloten am u geboeid in de eel te laten. Omdat u 
geboeid was in eel heeft het afdelingshoofd van dienst de camera in de aan u toegewezen eel in laten schakelen voor tns 
eigen veil igheid. 

Tijdens mijn gesprek met u heeft u toegegeven dal u ecn medewerker op haar gczicht heeft geslagen echtcr dit was 
volgens u een ongelukje. 1k heb u uitgelegd wat de consequenties zijn van uw gedrag, tot twee maal toe is de volledige 
afdeling ingeslolen wal heeft geleidt tot compensatie in de vorm van verlenging van het dagprogramma. Gezien ins 
gedragingen en de consequenties van uw gcdrag, leg ik u de eerder gcnocmde disciplinaire straf op. 

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

Datum ondertekening 21/04/2013 
Dc directeurt 

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 waarnp u in kennis bent gesteld van 
doze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij 



Datum ondertekenin 
De directeu 

4/201 

itteR•e-uw-el-eteRt+e-led-R-n-en-ven-i-o-v at-um 

Ordernaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 17/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum owe 
Cel 	 02b 

Afdeling 	Bc.3 

Detentienum m erenb 
lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoest and 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 ngang: 17/04/2013 om 13:00 uur 
Einde: 01/05/2013 om 13:00 uur 
De gedetineerde isdoor mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

U heeft aangegeven dat u zichzelf wilt verhangen indien u niet 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 toepassingzal dagelijks door een gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

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

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

ligeseeNWEISIMMIllounsamo  
Uitgereikt door: 

Datum: A / 0411 / 	 Tijd: 	/61  



Datum ondertekenin 
De directeu 

g/ o 
Ordem aatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 18/04/2013 

Gedetineerde 

Geb oortedatum 

Cel 

Afdeli ng 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

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 PBVV), 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 
uitlatingen te stopppen en uw cel schoon te maken. Hierop heeft u geen gehoor gegeven en heeft daarbij 
celinventariskapot gemaakt wat aanleiding is geweest om u naar de afzonderingte plaatsen. Uw gedragingen 
zijn van dien 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 ut*: 
De gedetineerde is door m1.1 
niet gehoord, met als reden dat u 

De geestelijke toestand is dermate dat een hour 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 cties-e 	at egelen, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.i. datum. 

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

oak  
MOW 

Uitgereikt door .  

Datum:  /IP/ 	/  2D I 	Tijd: 	1 5 ;  



ens_uw_v.edatijf-kunnen van inv oed---zijrrop7uw v.i-datum. 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 
NOM 

Cel 	 021 

AfdeIi n g 	Ba.3 

Detentienummer  

Inrichting 	Detenuucentrum Schiphol 

Hierbij d eel ik u mede, dat near 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 ossiting in een strafcel (art. 51.1a PBW) 
De heer 	is door mij gehoord en bleef onrustig, dreigen zichzelf iets aan te doen,bonken op de deur, 
ontkende 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. lnderdaad 
moesten we naderhand nog near binnen om de afgeplakte camera schoon te maken. Toilletrol meegenomen. 

I ngang: 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 

De geslote a is door mij 
g- oord yore s ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum onderte enin 19/04/2013 
De dir cteur 

U kunt schri elijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld vanl • eze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de 
Comm issie an 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. 

1 01 

Uitgereikt door: _ 

Datum: "90 /  oyl  4:9/3 

   

Tijd: i) cc)  lam'. 

  



Di sciplinai re straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde fallEP 

Geboortedatum OMR 

Cel 	 023 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 0111116 

Inrichting 	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 'lilting in een strafcel (art. 51.1a PBVV) 
M eneer 	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 to blijven tot aan zijn dood. Boos en opstandig over zijn lenge opsluiting, geeft aan Algerijn te zijn en voor 
de vierde keer in vreemdelingenbewaring, laatstelijk al 6 maandern. Dit terwijl hij altijd meewerkt. Bonkt op 
deur en blijft schreeuwen. 

Ingang: 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 

De Inge •te e is door mij 

( 

	, alvo ens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Dat 
De 

m onde 
irecteur 

tekening 19/04/ 2013 

maa rege en, opgetegd-t-ildensumuterblijf kunnen_uaninvIcad_zi n. 

U kunt 4 r iftelijk in beklag 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 
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 deze beslissing te schorsen. U schrijft dan naar: 
Read voor Strafrechtstoepassing en ,..t ugdbescherming, Voorzitter Beroepscomrnissie, Postbus 30137, 2500 GC 
Den Haag. 

Uitgereikt door: 
CX) I_ 

Datum:  2o  0-4 	3 	Tijd: 	CALI?.  

et 



e in 

e.■-■ .0411110111Maiiiil 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 19/04/2013 

Gedetineerde fiworp 
*NW 

Cel 	 019 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer401116 

Inrichting 	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 PBW) 
M eneer bleef ook tijdens het horen schreewen en had zichzelf verwond, de medische dienst was aanwezig en 
zag een oppervalkkige hoordwond„ 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 cam eratoezicht geplaatst, dit is hem ook 
medegedeeld. Bleef bij zijn dreigementen, gaf aan ook niet meer to zullen eten. 

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

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

Geboortedatu m 

tene is door mij 
ivorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genom en. 

dertekening 19/04/2013 
eur 

D turn 
dire 

en o maatTe-TelTrr,--drgetegd tildens uw verblijt kunnen van invlUe rztrirdiruw-vri-r-datum. 

U k n schriftelijk in bekiag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gestelo 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 lugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 20 	2OL.5  Tijd: 	1-41.44  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 19/04/2013 

Gedetineerde tan. 
Geboortedatum WM, 
Cel 	 04a 
Afdeling 	"i■ChIB-41 
D etenti en u m m erieraa 
Inrichting 	Detentiecentrum &hiphol 

Hierbij  deel ik u mede, uw gem oedstoes-tand 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 mij  
niet gehoord, met als reden dat u 

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

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

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

w-v.i. 	datiiffh—• 

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 
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 schrilft dan naar: 
Raad voor Strafrechtstoepassing  en JvgdbeschermIng, Voorzltter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC 

• 7! Den Haag. 	 it1/4 1k. , 	 • r.1.1 

Uitgereikt door: _ 

Datum: 4  7,0 111  Tijd:  eaD ". DO 



Dienst Justitiele lnrichtingen 
Ministerie van Wifigheid en institie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijdag 19 april 2013  

_ is  . Tijdstip: 14:18 uur Opdracht gegeven door:1, 

Naam ingeslotene: 

Afdeling: C3b Cel: 4a Registratienrini- 

Groe scommanc , 

IBT- 
leden: 

1. t  5. 

2. 
r"---  
4 6. 

3. -4.0.--.-- 7. 

4. - 8. 
Mme. t& 	,-- -0 ,. '---rifift 	' 	-1--:_ 	-:4. 	, ., 	. -1' 	.,..- 	..,- 	 4  
Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be had zichzelf gesneden op meerdere 
plekken op zijn Iijf. Zodoende is er vanuit de directie besloten om Be in een 
Observatiecel to plaatsen. 

Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be gaf geen 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. 

Gebruikte procedure: OBS plaatsings procedure. 

.,: 	*,41..7:. "r41: 	,,,I 	.0-MM 	-:- 	Ttz 	, 	 — 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

fir-wo : 	W'4. 	-',,'-% 	%;,.. 	.- 	s...., 	,,,tk‘,k -,. 	-,,, 	x 	—.., 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

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

i B1 inzeifonni,I erUC 0,?, 
	

1 



61.0611012Mak 

IBT-
leden: 

4,,,014V45- IgAtea 	 el-Pwe;-447. 4:WW-AVI€AkAT-:--4 

Dienst fustitiele I nrichtingen 
Minisierie von Veiligheid en halide 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vriidag 19 april 2013 

Opdracht  gegeven door:1  Tijdstip: 13:40 uur 

Naam ingeslotene:ff  --"461 	Nver.15. 

Afdeling: Bc1 Gel: 33a Registratienr:  

Groepscommandan  

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. 

Verslag verloop inzet: Ik heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee. 

AfC 5-.7:tr4VMANKAftl- ErUitz5kaUtilf&M 
Gebrulkte 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. 

T. 	_ 	A 	r   fk:. .r, 1.. 	-V 	-. 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

% 4"PMS:3-74,W;;'.:,`"17.tl 	-, ;=-7. '1;',-!:4,,ei.. 7Z-2;.-4,7-414774-2, -' '' 	-  -: 4,  

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

I R I inzofforniulier 06 OS 1 



Dienst Iustitiele Inrichtingen 
Ministerie van Weiligheid en instilie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: vrijdag 19 april 2013 

Opdracht gegeven door: q 	_Jo Tijdstip: 13:50 uur 

Naam ingeslotene: 

Afdeling: Bd. Cel: 11b Registratienrvi 

Groepscommandant:t 

IBT- 
leden: 

1. 

2. 

1 5.  

`F ....--amagnewsit   ... 6.  

3. IP 7. 

4. 8. 
02M5.vS-Mik.T4:76i,7•WA: ..,;:-..-,e • - -32-0 .7as,:,.., , ---!.= ." ,:..;'4t. 	..„,;..-,-nR,:.--  „7, 	— -, 	- . 

Korte reden / aanleiding v.d. inzet: Be is in het kader van rust or-de 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. 

Vf$,:t4,2: ' 	1: , "-----7:Vt.:"Mi-i441:.-  ' -.i.-11.4-FW'---*VAM-ii- Z:t....-atre&O 	..: 	,., __,-,&,,. 
Verslag verloop inzet: 1k heb Be aangesproken en medegedeeld dat als er niet 
wordt meegewerkt wij gepast zullen optreden. Be werkte verder rustig mee. 

IT.045, ' 7.7WeE-AtAi4, 	, 	_ 17-1:7;FiAN 	2-- 4147:12,fai 	t- 	v 	' 
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. 

Oct-fla .- 	,,,,i 	_ g; 	' 	•A' 	-,. 	' 	- , _,, 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

,./-1.P. 4 4-3, 	_ 	,_ 4 -1- 	, 	, ):, 74 \ 1-att 	,  , 	Itikk. 	ii.  -'?.. 	_ 	4....:' 	_,. , - d 
Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

1111 nzcil'orintAILT OU OS 



Dienst fustitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veiligheid en hatitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zaterdag 20 april 2013 _g___ 

Opdracht gegeven door: 	 116 Tijdstip: 13:10 uur 

Naam in .eslotene: 

Afdeling: ISO Ce1:21 Registratienr4, 

Groepscommandant:4—  	___, 

IBT- 
leden: 

2. 

i 
5.  1.  --24.....cro,  

6.  
....-- 

3. 7. 

. 

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. 

n-w mss, 	;,-:,-,i-,zlAti---.. -)-z-5vwo;=5nL-xE::qrmcmr,.=,-;1-zv:tgr 
Verslag verloop inzet: Be aangesproken en gevraagd of hij contrabande op cel 
had. Be gaf aan inderdaad iets op cel te hebben. Ik heb hem de opdracht 
gegeven om dit door het luikje 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. 

,e,Z'7 	al.te, 	'f-At.4.F 	, 	4 	' '---, ,_z  	.;11:67A%----,,, 	,_: 
Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

l'iMtV,Vi „AIMAN,:,,-, 	?,,st*, 	illeN:W 11. 2 ... -°4t4 	 ' 	1 
Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

fi,-,,,nr t,,,,,..,:prp-Ivzyc-5,?-4rg.4.,zy_q:v--7;-_-.:1.  -:---.::.4r, ,, V4314%,"131 	, 	--' 4' -
rr  

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

inzetrolimilir2r 06 08 



Gebruikte procedure: Standaard IBT procedure. 

44A. ,;-at,i;WArflitA,'WIVfsizf,t:42Ayirv.t 
Mate van verzet door mgeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Ileitigheid en instil fe 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zaterdag 20 april 2013 

Opdracht gegeven door: t` 

Naam ingeslotene:tit_ 

Afdeling: ISO 
	

CeI:19 

Tijdstip: 13:00 uur 

Registratienrettem___ Pr--  

Groepscommandant:W 

1. 

IBT-
leden: 

2.  

3.  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

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

           

          

 

Verslag vertoop 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 
visitatie uitgevoerd. Wij hebben niks aangetroffen. 

           

           

`?3,17517 --"aw.:14-VAR-LW 

Welk geweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform  

IBT inzetlbrnuilier 06 OS 



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 03/07/2013 

02a 

Bc2 , 

Detentienummergent 

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 disciplinaire straf is opgelegd: 

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

lngang: 21/04/2013 orn 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 opgevangcn in het gezicht. Hicrop bent u ingeslotenen 
waarop het afdelingshoofd heeft besloten u over te plaatsen naar de OBS afdeling. U hebt meerdere mien voorafgaand 
en tijdens het transport naar de OBS afdeling vend geboden. Op de OBS afdeling wilds u gcen medewerking verlenen 
aan de aeldende procedures, hierop heeft het afdelingshoofd van dienst besloten om u geboeid in de eel te laten. Omdat u 
geboeid was in cel heeft het afdelingshoofd van dienst de camera in de aan u toegewezen eel in laten schakelen voor ins 
eigen veiligheid. 

Tijdens mijn gesprek met u heeft u toegegeven dat u een medewerker op haar gczicht heeft geslagen echtcr dit was 
volgens u een ongclukjc. 1k 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 dagprogramma. Gczien in% 
gedragingen en de consequenties van uw gedrag, leg ik u de ecrder genoemde disciplinaire straf op. 

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

Datum ondertekening 21/04/2013 
De directeur I 

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

Gedetineerde 

Geboortedatu m 

Cel 

A fdeling 

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, 
In a fwachting 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 
Jeugdbeschernlin, Voorzitier Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

	 Tijd:  Datum:  )  



Dienst Justitiele Inrichtingen 
Ministerie van Veili.gheid en lustitie 

IBT inzetformulier 

Datum inzet: zondag 21 april 2013 

Opdracht gegeven door:,44" 

Naam ingeslotene: 

Afdeling: ISO 
	

Cel: 8 

Trdsti : 17:00 uur 

Registratienr:r- 

Groe scommandant: 

1. 

IBT- 	2. 
leden: 

3. 

ati&ZAMX:c 	sae 

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 ,e -!:..t214, nr 
 verloop inzet : Ik heb Be aangesproken en de opdracht gegeven om 

met zijn gezicht naar het raam op zijn knieen te gaan zitten. Deze opdracht 
voerde hij uit. Er was geen verzet. 

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

*-143.1ffiRS,4 

 

=:^ 

 

Z-t-L 3riaNK:' 

   

    

Mate van verzet door ingeslotene: Geen. 

Welk proportioneel geweld is er toegepast: Geen. 

Welkgeweldsmiddel is gebruikt en de reden daarvan: Handboeien conform 

I B1 inzetformulier 06 OS 



Datum ondertekenin 21/ 41 13 
De directeur 

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

Dieciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 22/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 40121.1' 

Cel 	 29b 

Afdeling 	Bb.1 

Detentienummerejn. 

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 over 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 verlen en 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. lk heb u uitgelegd wat de consequenties zijn van uw gedrag, tot 
twee meal toe is de volledige afdeling ingesloten wat heeft geleidt tot compensatie in de vorm van 
verlenging van het dagprogramma. 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. 



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 beslissing to schorsen. U schrijft dan 
n aar : Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  ?/7_.../ 	/ 	  Tijd: 



Datum ondertekenin• 21/ 
De directeur 

Dieciplinai re straf (art. 51.1 PBW) 

I nform atie per 22/04/2013 

Gedetineerde 	.11111111111101.111111P-. 
Geboortedatum 411111.. 
Cel 	 29b 

Afdeling 	Bb.1 

Detentienum merging, 
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 wear u verblijft uitgescholden en 
getracht te slaan. Het personeelslid dat tussenbeide kwam heeft hierbij de slag opgevangen In het 
gezicht. Hierop bent u ingesloten en waarop het afdelingshoofd heeft besloten u over 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 verlen en 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 volgensu een ongelukje. 1k heb u uitgelegd wat de consequentieszijn van uw gedrag, tot 
twee maal toe is de volledige afdeling ingesloten wat heeft geleidt tot cornpensatie in de vorm van 
verlenging van het dagprogramma. 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. 

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



Uitgereikt door: 

Datum:  7/1/ 	 

Mar 	  

Tijd: 

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

—6asii/P 



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 22/04/2013 

Gedetl n eerde 40111." 

Geboortedatum MOM 

Cel 	 s14 

Afdeling 	Etage 

Detentienummer  

lnrichting 	Den Haag, Just. Medisch Centrum 

Hlerblj deeIlk u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genomen, u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 

3 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24,2 PBW), observatle d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) te 
wet en: 
U verzet zich tegen een overplaatsing naar DC Schiphoi. 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. Tevens dient de maatregel schade of 
letsel aan het personeel te 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 
Einde: 25/04/2013 om 10:00 uur 
De gedetlneerde Is door mIj 
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 te worden. 

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

. ■ 

Uitgereikt door: 

Datum:)-1 /  U / 	 

Datum onsWigkkaskil 22/04/2013 
De direct ei- ts!1_.111.11.1.111. 

Sancties en of m aatregel en, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zljn op uw v.1. datum. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing oinn en 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u earl 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 lugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Tijd:  NAL)  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 23/04/2013 

Gedetineerde 4WD 

Geboortedatum 41111M4  

Cel 	 19a 

Afdeling 	Cb.2 

Detentien urn mereign 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij dee( ik u mede, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
2 uren afzondering In afzonderingscel (art. 24.2 PBW), observatied.m.v. cameratoezicht (art. 24a1 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 
De gedetineerde is door m ij 
niet gehoord, met als reden dat u 

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

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

-egd-tijdcna uw 	dctcntic kunncn-vats-i-ftviee€140-apoz/ 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 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 d an 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Tijd: 	
03 

Datum:2%-, / 	1 .1) 	ij 	to  



Datum ondertekenin 
De directeun 

uvLO 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 004 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

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 gedragsdeskundigeheeft met u een gesprek 
gevoerd waarbij er geen afspraken gemaakt konden worden ten aanzien van brandstichtingen en vernielingen. 
Uw im pulsi eve en onberekenbare gedrag is hier aanleiding toe. Op advies van de gedragsdeskundige plaats ik u in 
de afzonderingscel waarblj, indien uw gedrag dit toelaat, een beperkt programm a wordt aangeboden. 

lk zal me regelmatig laten inform eren zodat er afspraken gemaakt kunnen worden die bijdrage tot een verblijf op 
een Ieefafdeling. 

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. 

Sancties 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 
.hugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:2S / 	/ 	 Tijd:  2.0'.30 WAR., 



P)rYO 

Disci pli naire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 

Geboorted atu m =MS 
Cel 
	

22b 

Afdeling 
	

Bc.2 

Detentienurnmerf_ 

lnrichting 	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: 25/ 04/2013 om 08:00 uur 
Einde: 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(M PC). 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 person eel en vervalt de opgelegde sanctie. 

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

Datum ondertekening 25/JA ‘13 
De directeurf 

Sancties en-emaatregelen, 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 
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. 

irAmmg.ganage 

Uitgereikt door: 

Datum: IS/  U / 	 Tijd:  2,0 :R.) OAR 



Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 25/04/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 289 

Afdeling 	a.3 
Detentienummerga 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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 PBW), observatie d.m.v. cameratoezicht (art. 24a.1 PBVV) 

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 april 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 tijdstip 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 gaf daarbij aan dat u in afwachting 
bent van een uitzetting en dal u zich rustig zult gedragen. lk heb u aangegeven dat u gezien zal worden door een 
gedragsdeskundige wat in de middag dan ook heeft plaats gevonden. 

Gezien uw gemoedstoestand en het advies van de medische dienst heb ik besloten om u to plaatsen in een 
reguliere meerpersoonscel en uurscontrole. De terugplaatsing naar 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 to worden. 

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

Datum ondertekenin 
De dir&teur 

Sancti es 	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 beraepscommissieverzceken 
om de tenuitvoerlegging van doze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing on 
..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door:. 
, 
	 zo (S  To:  1'S :90 aux_ Datum: '.  



i;:z 
Detentiecentrum Schiphol 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 28/04/2013 

Gedetineerde 11101111111. 
Geboortedatum 11.11" 
Cel 	 18a 
Afdeling 	Bc.2 
Detentienummer 
Inrichting 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in 
opgelegd: 
ktf 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 als reden dat u 

aanmerking genomen, u de voigende 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 maatrep fin, opgelegd tijdens uw detentie kunnen van invloed zijn op uw v.1. 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 
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  20  I 	42 0 11 	Tijd:  1•61: 3o  



PHo 
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW] 

Informatie per 28/04/2013 

Gedetin eerde 
Geboortedatum 10.11, 
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. carneratoezicht (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 hoor 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. 

Datum ondertekening 28/04 
De clirecte 

Sancties en f-rfraatre 	, 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 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 BeroepszLmissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door 

Datum. ZU / Lj  z6it 	TO: vo 



Datu 1ja  j dertekening 29/ 04/ 2013 

8 in0 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 29/ 04/2013 

Gedetineerde  

Geboortedatum 

Cel 	 006 • 
Afdeling 	Ba.3 

Detenti en urn mer 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gemoedstoestand in aanmerking genom en, 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 onder 
cameratoezicht te plaatsen. 

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

Indi 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. 

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 ken nis 
bent gesteld van deze beslissing. 11w klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissieuit 
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 sbugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

4?.. 

Uitgereikt door: 

Datum: 

 

	 ,2t)V  Tijd:  C.T00 tAkElL 

  



ndertekening 
eur 

V("v"\C) 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 02/05/2013 

Gedetineerde 
Geboortedatum 4011.116 

Cel 12a 

Afdeling Bc.2 

D eten ti en um m er Vaigia 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hlerbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verstag 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 overweging(en): 
U heeft, nadat u uw vlucht had gefrustreerd, geweigerd om plaats te nemen in de aan u toegewezen cel. U wilde 
terug naar uw oude cel, maar dit was op dat moment niet direct mogelijk. 

lk heb u medegedeeld dat u nu terug kan naar uw oude cel en dat u niet langer in de isolatie hoeft te verblijven. 
1 k heb u uitgelegd waarom u gisteren in de obs bent geplaatst, dit betreft het weigeren plaats 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. 

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

Ul tgereikt door: idBIWIEMMrrgtr______ 

CC) 
Datum:  3 / S /  'Do 	Tijd: 	  



Datum osf eartekening 03/0512013 
De dire 

Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 03/05/2013, 

Gedetin eerde ONO 

Geboortedatum *OM 

Cel 	 35a 

Afdeling 	Ba.1 

Detentienurnmeran 

Inrichting 	Detentiecentrum 5chiphol 

Hlerbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag 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. 61.1a PBW) 

ingang: 02/05/2013 am 17:00 uur 
Einde: 03/05/2013 om 13:00 uur 

Deze beslissing is genom en op grand van de voIgende overwegi ng(en): 
Vandaag weigerde u cm 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 Been probleem omdat at 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 
bestissingen 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 is door mij 
gehoord, alvorensik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genom en. 

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

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent 
gesteld van deze besllssing. Uw ktaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie 
van Toezicht bij dezeinrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcornm issie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscommissieverzoeken om de tenuityoedegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft clan near: Read 
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbestherming, Voorzitter Beroepscothrhissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

•-( 
Uitgereikt door: ,  

Datum:  Oil  O<l2e.kx 

   

Tijd: 	 

  

  



rtekening 03/05/2013 Da 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 03/05/2013 

Gedetineerde 	011111111101116 

Geboortedatum emimp 
Cel 	 34a 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienummer Mad 
inrichting 	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: 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 helpen omdat zij eten 
aan het uitdelen 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. ik heb u gezegd dat een medewerker 
vreemdelingenzaken, die tevens een verslag 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 meegedeeld 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 nogmaalsheb 
uitgeiegd. 

Drie afdelingshoofden hebben aangegeven dat u mee dient to 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 worden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

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



Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 03/05/2013 

Gedetineerde WNW 

Geboortedatum Wine 
Cel 	 32a 

Afdeling 	Bc.2 

D etentien um mer 

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. cam eratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Ingang: 02/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 03/05/ 2013 om 08:00 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 psychotoog, deze heeft aangegeven dat u niet suicidaal bent en dat u spijt 
heeft van uw uitlatingen. Gelet op dit adviesheb 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 te worden. 

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

Dat 	ondertekening 03/05/2013 

IMMO 

ncties en of maatregelen, opgelegd tijdens uw 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 daze beslissing to schorsen. U schrijft dan naar: Raad 
voor Strafrechtstoepassing en ..t ugdbescherming, VoorzItter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den 
Haag. 

Uitgereikt door 

Datum: 	/  OE./ 	Tijd: 	: JSJ 



ctcntie-krufifrerrrayriircitrattztirn5irow 	m. 

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

Uitgereikt door: _ltEMIMPIMLW___,,_. 

Datum:  3 /  J /  	Tijd: 	 



nine nAir'"-13 

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

Oedeniaafregef o'et. 23/24 PBW) 

Informatie per 04/05/2013 

Gedetineerde 	1.1111111111111116 

Geboortedatum eammob 
Cel 	 04a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummer ORM 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik 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 22:00 uur 
Elnde: 17/05/2013 om 22:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
niet gehoord, met als reden dat u 

Op vrijdag 3 mel 2013 bent gezien en gesproken door een huisarts omdat u In honger en dorststaking 
bent. De huisartsadviseerde mij u in afzondering met cameratoezicht 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. 

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 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 
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: jgannue 
Datum: az-  /  	 Tijd:  \ s oc:) 



dertekeni no 04/05/2013 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 04/05/2013 

Gedetineerde 11111111111111MDili 

Geboortedat um 011101111 

Cel 	 27a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummer  

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 
PE 

I ngang: 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. 

lndien van toepassing zal dagelijks door een gedragsdeskundigeworden 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.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 inrichting, 
In afwachting van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
beroepscom missieverzoeken om de tenuitveerieggIng 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: O's• / 	cas- /  2.0 \ 	hijd:  lS°c)  



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 H aag: 

Uitgereikt door: 

Datum: 	11  26/3 	Tijd: 



Datum ondertekeiievii,  • 
De directeur

/ 
/ maw 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu m 

Cel 	 27a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienumme 

I nrichting 	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) 

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 yacht genuttigd. U heeft geweigerd om naar de huisarts te gaan en 
gel et 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 opnemen door de medische dienst 
omdat u lag te slapen. 1k heb u nogmaals uitgelegd wat de reden is van uw plaatsting. Daarnaast heb ik 
u verteld dat het voedsel en yacht 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 gedragsdeskundige warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te worden. 

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

maistn-e4e 

 

kunnen—van,kilascizdjao atu" 	m. 

 

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 am de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. IJ schrijft dan 



naar: Raad vbor StrafreotAstpepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137,-2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  Of LQ:1/  7,0/ 3 	Tijd:  f 	ed 



Datum ondertell 07/05/ 
De directeur 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboorted 	UMW 
Cel 	 18a 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienummer 

I nrichting 	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) 

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 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 te kunnen monitoren. 

1k 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 tevervallen. 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. 

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 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 f-cutimlgiaba  

   

Uitgereikt door 

  

  

Datum: 07 / b S I  21513 	Tijd:  11 :06  



• 

Datum onder 
De dire 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

I nformatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 1411111MW 
Geboortedatum 11111M1111. 

Cel 20a 

Afdeling Cc.3 

Detentienummerflanft 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mode, 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 

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 on u in een afzonderingscel met camera toezicht te plaatsen om uw gezondheid en fysieke 
gesteldheid te kunnen monitoren. U 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 
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 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 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 ten uitvoerlegging van deze beslissing te sch orsen. U schrijft dan 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum:  0/ 1  OC/  2 6,3 Tijd:  I/ 06 



ening 07/05/2013 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 4641111Mrf 

Cel 	 07b 

Afdeling 	Cc.3 

Detentienum mer WSW 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

H ierbij deel ik u mede, na door mij te zijn gehoord, dat u de volgende ordemaatregel is opgelegd: 
14 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24.2 PBW), 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 kun nen 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 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 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 H aag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/ 	/  7_0/ a 	To:  1 eo 



Datum ondertekening 07/0 
De directeur 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 1111115111111M 

Cel 37a 

Afdeling Cc.3 

Detentienumme4Milat 

lnrichting 	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 

I 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. 

1 k 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 medischedienst 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 drin ken 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. 

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 kiaagschrift 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 



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

Uitgereikt door: 

Datum: 	/,0,5 /201,3 	TO:  1/ ! 061 



Datum ondertekenlng 07/ 0 
De directeu 

1, •• 	 . •- ■ 	IV 1 ,,  • 	S. V 

sOrdemaatregel (art. 23124 PBW) 

Informatie per 07/05/2013 

Gedetineerde 01011111=0. 

Geboortedatum 

Cel 	 44A 

Afdeling 	Cb.3 

Detentienummer 11111110 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierblj 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 1k de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

I 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. 

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 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 wel eet en drinkt maar daarbij geeft u verschillende signalen of aan personeel 
van de afdeling en het medische personeel. 

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 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 



Datum ondertekening 	/2013 
De directeu 

teal" 

1597o 

D isci pli nai re straf (art. 51.1 PBW) 

Informatie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatu m ME0 
Cel 	 03a 

Afdeling 	Ba 1 

Detentienummer 

Inrichting 	Detentiecentrum 

Hierbij deel ii IV e, 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 di enen te blijven staan. 
U heeft geen eenpersoonsindicatie waardoor u een made 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 taal 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, alvorensik 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 daze beslissing. Uw klaagschrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit 
de Comm issie van Toezicht bij daze 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: Raad voor Strafrechtstoepassing en ,hugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 



beroeps-commissieverzoeken orn de tenuitvoerlegging van deze beslissing  teschorsen. U schrijft dan 
near: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherrning, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag.  

Uitgereikt door: OnaMP--- 

D at u rn:__aJ=/ 	 Tijd: 	re.L.C) 

4.415*,t, 



Disciplinairestraf (art. 51.1 PBW) 

Inform atie per 08/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatui 

Cel 

V.(101.4 

09b 

 

Afdeling 	Bc.1 

Detentienummer  

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanieiding van een schriftetijk verslag 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 

Deze 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 meete 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 hoor- 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 ingeslotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekening 08/05/2 
De directeur 



Ordernaatregel (art. 23/24 PBW) 
4t-,-.MALIero.Fftsj  

Inforrnatie per 09/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 	402100$5 

Cel 	 24a 

Afdeling 	 Ba.2 

Detentienummer 	ISOM 

Inrichting 	
Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik a 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: 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, orndat u naar eigen zeggen niet naar de tandarts rnag. 
U bent naar het ziekenhuis gebracht om deze mesjes te laten venvijderen, dit is met een mesje 
gelukt, met het andere mesje niet. 
U heeft hierrnee uw eigen veiligheid ernstig 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. 
Wanner het scheermesje gevonden words, in uw ontlasting. zal de medischedienst een advies 
geven mbt uw gezondheid. 

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. 



turn ndertekening 09/05/2013 
e dire tet 

U ku schn e ijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in 
ke 	bent gesteld van deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt a aan de secretaris van de 
bek :commissie uit de Comrnissie van Toeziclit bij deze inrichting, 
In a Yachting 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: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door; Mgr  

Datum:  Cj / 	/  1..13 

 

Tijd: 	 

 

   



De di recteur 

Disciplinaire drat (art. 51.1 PBW) 
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Informatie per 15/05/2013 

Gedetineerde OM* 
Geboortedatum 11.18111Mit 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentien um mer WINO 

lnrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

d 

AW ne_c5k 
02 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag d.d. 15/05/2013 u heden, na door 
mu 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 

Doze beslissing is genomen op grond van tie volgende overweging(en): 
U bent geplaatst op een eenpersoonscel echter heeft de gedragsdeskundige me geadviseerd om u in een 
meerpersoonscel (MPC) to plaatsen dit naar aanleiding van uw gemoedstoestand. U heeft aangegeven 
dat u, indien het verblijf op een reguliere afdeling naar uw mening to lang duurt, u niet kan uitsluiten 
dat u uwzelf lets zal 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 person eel 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 inge,siotene is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde disciplinaire straf heb genomen. 

Datum ondertekening 15/p52013 
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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 
beroep scam m issieverzoeken om de ten ui tvoerleggin g van deze beslissing te schorsen. U schrijft d an 
naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en ..bugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC Den Haag. 

11111111111011111111L Uitgereikt door: 

Datum:  IS /  0 5-7.:991 	Tijd: 	3 o  
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Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

I nformatie per 17/05/2013 

Gedetineerde Ignit 

Geboortedatum MUM 

Cel 	 01a 

Afdeling 	Ba.2 

Detentienummer OMB 

Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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

I ngang: 15/05/2013 om 17:00 uur 
Einde: 16/05/2013 om 17:00 uur 
be 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 warden bekeken of de maatregel 
gehandhaafd dient te warden. 

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

05/2013 

•••=. 

U kunt schriftelijk in beklag gaan tegen deze 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 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. AN/111111W_ 

Datum:  1 /  03- /  20 	Tijd: 	 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 18/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienummer  

Datum ondertekening 1 
De directeur 

aliptnt 
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Lati- Cis 
Inrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

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 bestissing 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 dien st heeft u onderzocht en u heeft de daarbij horende controles uit taken 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 wit worden. Dit blijft u herhalen zonder 
daarbij meer i nformatie te verstrekken. 

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

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

U kunt 	riftelijk in bekiag gaan tegen deze bestissing 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 te schorsen. U schrijft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
,hugdbescherming. Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag 

Uitgereikt door: Alla 	 Lk)CLL  

Datum:  I. a ios/ 	Tijd:  l8 :00  
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Datum ondertekeni 
De directeu 

U 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 19/05/2013 

Gedetineerde Mann 

Geboortedatum 11.1111111.14 

Cel 	 29b 

Afdeling 

DetentienumiON — 

I nrichting 160317M-Ttntiecentrum Schiphol 

Hierbij deel irtgede, 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: 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 geslikl. 
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 medicatiegeslikt 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. 

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 acfyiwiCing van de uitspraak van de beklagcommissie, kunt u de voorzitter van de 
ber 	Jjamissieverzoeken om de tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrijft dan 
near: Raad voor Strafrechtstoepastingd*Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscom missle, Postbus 



30137, 2500 GC Den Haag 

romasts2) 
Uitgereikt door 

Datum:  ig /  OS 	 
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Datum ondertekening 21/05/20 
De di recteur 

Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 
	

Y -° 

Informatie per 21/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 
414111111._ 
MOM 

Cel 	 12b 

Afdeling 	Bc.1 

Detentienummerang* 

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 
PBW) 

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 
contrabanden ontvangen van een medebewoner. Hlervan 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 poor 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 reden om of te wijken van u eerder gemaakte opmerking dat het snoepjes zijn. 

Aangezien ik van mening ben dat het hierbij mogelijk om inslikken 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 worden 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. 



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 be beklagOothrnittie uit 
de Commissie van Toezicht bij deze inrichting, 

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 Sttfdft,ebbtstoepassing en Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 
30137, 2500 GC D efiAteMgve 

Uitgereikt door: 

 

 

Datum:  ;2_ 	/  2_0  Tijd: 	8 IOC> Lk-u-?  • 



atum ndertek 
De dir eu,  

ning 24/ 05/ 2013 

.zij-n-op  'u vi-klatun 

0 
Ordemaatregel (art. 23124 PBW) 

Inform atie per 24/05/2013 

Gedetineerde Waft 

Geboortedatum 11111Mab 

Cel 	 18a 

Afdeling 	Bc.2 

Detentienummer 

I nrichting 	Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, uw gem oedstoestand 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 
niet gehoord, met als reden dat u 

De psycholoog eerst een beoordeting moet maken over de huidige psyche van betrokkene. lk Iaat mij door de 
psycholoog adviseren om trent 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 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 

Datumjil foci 	 Tijd: 	  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 26/05/2013 

Gedetineerde 	 AM& 

Geboortedatum 

Cel 

Afdeling 

Detentienurnmer 

Inrichting 

tvallMO 

28a 

Bc.1 

Detentiecentrurn 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 mond. 1k 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. 



Datum dertekenipg 26/05/2013 

-4411.c.tias en of maat ir 	 tijciens..u.w.slete,n-t-it-lcunrai van invIcTeMrarraw-v.i. 

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

Elititanamessaatmm- 
Uitgereikt door: 

Datum; 	/ 	/  irL  Tijd: 	  



Disciplinaire straf (art. 51.1 PBW) 

Infoninatie per 26/05/2013 

Gedetineerde 	 Wianinee 

Geboortedaturn 

Cel 	 20b 

Afdeling 	 Bc.2 

Detentienuinmer 

Inricht ing 
	 Detentiecentrum Schiphol 

Hierbij deel ik u mede, dat naar aanleiding van een schriftelijk verslag 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. Ik 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 



Sanc-ti 	f res_ezaairegcleaopgele.g-d-tijdG.ns-uw-ver-blijf-kunnen-vanimioed-z-ijr4-op.aw_x.i. 
dart:UT' 

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 Beroepscomrnissie, 
Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 	/ 	/ 	 Tijd: 	11'60  



D iscipli n ai re straf (art. 61.1 PBW) 

Informatie per 27/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

dalanstak 

Cel 	 004 

Afdeling 	Ba.3 

Detentienummer 

lnrichting 	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 volgende disciplinaire straf is opgelegd: 

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

Ingang: 27/05/2013 om 08:00 uur 
Einde: 10/06/ 2013 om 08:00 uur 

Deze beslissing is genomen op grand van de volgende overweging(en): 
U heeft tijdens een 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 personeel. Toen het person eel 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 te zwaaien 
in de richting van het person eel. 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 personeel 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. H et 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 to kunnen ontdoen. 

Tijdens het hoar en wederhoor heeft u aangegeven dat u problemen heeft met 1 van de twee 
personeelsleden en dat het rapport, wat ik heb u voorgelezen, gelogen is. U heeft, volgens u, niets van 
bovenstaande feiten gepleegd. 



v 	my Oc 	 wo, N.. _San° 

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

Datum ondertekening 28/St5/20 I 
Dc directeur 

Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 
	 boo 

Informatie per 2805'2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 26111M 
Cel 
	

03b 

Afdeling 
	

Bc.2 

Detent ienummerlfiniat 

Inrichting 	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 orn 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 dagprogramma aangegeven dat u niet geplaatst wil warden 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 
herkornst 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: 	 OLD 

Datum: 20 / 	/  2D/3 	Tijd:  16, Li c Lut,if  



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

	
)Anv.  

Informatie per 30/05/2013 

Gedetineerde 

Geboortedatum 

Cel 	 34a 

Afdeling 	Cb2 

Detentienummer.1110 

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. I 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 

1k heb u uitgelegd in het frans met behulp van de tolkentelefoon dat u in de afzondering worth 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 om uw gezondheid en fysieke gesteldheid te kunnen monitoren. U wordt in de afzondering geplaatst vanwege 
gezondheidsris ico. 

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 worden geplaatst en op u verzoek alleen de Bijbel, andere lectuur heeft u niet nodig. U hebt aangegeven 
geen gebruik te maken van de tv en alleen de beschikking te willen hebben over een Bijbel. 

Ik 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 ook 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 
ants,voord ontvangen. Uiteindelijk bent u van mening dat een vertrouwensarts niet onafhankelijk is en uiteindelijk toch 
voor de DT&V werkt. 

lk 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 toepassin zal dagelijks door een gedragsdeskundige worden bekeken of de maatregel gehandhaafd dient te 
worden. 

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

Datum ondertekening 30'052013 
De direefeu 1.111.111111111111 



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 &sten na de dag waarop u in kennis bent gesteld van 
deze beslissing. Uw klaagschrift stuurt 1.1 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:  3l 	C1 	17)  Tijd: lb :00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

vc2L.L.4,_a 
Gedetineerde 	i  
Geboorte datum  

Cel 	 29b 

Afdeling 	4iitir.ggra 

Detentienumme 

Inrichting 
	

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 PEW) 
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 waar u uw cel heeft met uw spullen. Indien 
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. 

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. 

( 	Datu rin 
 

re0 ing 31/05/2013 
 rect  

Sancties-en-efirattregeerMYritertitt 	1...-dstentia-lawien-Jan-ina,443ed zijri-op.muLl_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 bekIagcommissie, kunt u de voorzitter van de beroepscommissieverzoeken om de 
tenuitvoerlegging van deze beslissing te schorsen. U schrij ft dan naar: Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming, Voorzitter Beroepscommissie, Postbus 30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door. •••••POMIT■ 

 

Datum: 31 / 5 /  2.0 13  To:  2I 00 



Ordemaatregel (art. 23/24 PBW) 

Informatie per 31/05/2013 

Gedetineerde WM0 

Geboortedatum OM. 

Cel 	 13AtiMryfr3 

Afdeling 	1313:1VAtv*A.,.4 

Detentienummergangp 

Inrichtina 	Detentiecentrum Schiphol 

:10.410;i. 

Hierbij deel ik u made, na door mij te zijn gehoord, dal u de volgende ordemaatregel is opgelead: 
2 dagen afzondering in afzonderingscel (art. 24,2 P13),V), observatie 	cameratoezicht (art. 24a.1 PBW) 

Inaang: 31/05/2013 om 11:00 uur 
Einde: 03/06/2013 em 08:00 uur 
De gedetineerde is door mij 
gehoord, alvorens ik de beslissing van de opgelegde ordemaatregel heb genomen 

lk heb u gehoord naar aanleding an uw plaatsing in de OBS voor uw eigen veiligheid. 1k heb u gevraagd of u kan uitlegaen waarom 
u hier zit, aangezien het afdelingshoofd met u heeft gesprokcn. 1k wil graag 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 heell dit tegen de medewerkcrs van het vervoer gezegd en 
deze hebben u geholpen. Teen u terug kwam in de inrichting heeft u gevraagd of u wat water en suiker rnocht U bent op bed gaan 
liggen, heeft wat gedronken en heeft om 2 paracetamol gevraagd waarvan u cr centje heeft gekregen. U bent in de afgelopen pet-jade 
een aantal keer onwel geworden. U heeft daarbij steeds zelf of met behulp van het personeel water over uzelfheen gegooid ■vaarna 
het weer beter met u ging. Gelet op het felt dat u ore deze reden vanochtend ook naar de neurloog bent geweest, maak ik mij zorgen 
om u welzijn en heb ik besloten om u onder carnerataezicht in de obs te plaatsen ore u fysieke gesteldheid te monitoren. lk heb met u 
afgesproken dal u extra mag roken. U heat aangegeven dat dit echt te sang was en dat het weer goed met u ging. 1k heb u 
aangegeven dat u dat kan vinden, maar dat ik me zorgen maak en dat ik verantwoordelijk ben veer uw gezondheid en welbevinden. 
U heeft aangegeven dat u geen straf heeft een in beklaa 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 Iangskomt omdat u niet naar de 
dienst van de imam kon vandaag. 

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

Deze ordemaatregel kan. indien noodzakelijk, verlengd of =kart warden. 

U kunt schrifteiijk in beklag gaan tegen deze beslissing binnen 7 dagen na de dag waarop u in kennis bent gesteld van deze 
beslissing. Uw klaagsehrift stuurt u aan de secretaris van de beklagcommissie uit de Commissie van Toezieht 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, Postbus30137, 2500 GC Den Haag. 

Uitgereikt door: 

Datum: 21:". 5 /  20I 3 	Tijd:  2 1 	o 
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