
Ordemaatregel (art. 23/24 PBW)

Informatie per 25/07/20 16

Gedetineerde Baybasin, H.

Geboortedatum 25/06/1956

Cel 08a

Afdeling EO

Detentienummer 1623371

Inrichting Heerhugowaard Zuyder Bos

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

Ingang: 25/07/20 16 om 16:30 uur
Einde: 08/08/20 16 om 16:30 uur

Deze beslissing is genomen op grond van de volgende overwegingen
Afgelopen zaterdag 23 juli heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden waarbij de algehele orde en de veiligheid in de
inrichting in gevaar werd gebracht.
Er hebben twee vliegtuigjes boven de luchtplaats gevlogen waar u en uw medegedetineerden aan het luchten waren.
Achter een van deze vliegtuigjes hing een banner met de tekst “free Baybasin now”.
Vanuit het andere vliegtuigje schijnt gefllmd te zijn.
U weigerde in eerste instantie samen met andere gedetineerden de luchtplaats te verlaten.
U bent verbaal agressief naar personeel geweest.
Uw rol bij deze gebeurtenis wordt onderzocht.
In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek wordt u op maatregel in de afzondering geplaatst.

De maatregel voor de tenuitvoerlegging elders:

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar uw betrokkeneheid bij de gebeurtenis van afgelopen zaterdag en
de mogelijke betrokkenheid van medegedetineerden en/ of personeel wordt uw afzondering elders ten uitvoer gelegd.

Uw oorspronkelijk regime is
Plusregime

Tijdens de duur van deze beschikking kan het regime afwijken van uw oorspronkelijk regime. Mogelijk wordt naar
aanleiding van deze beschikking uw oorspronkelijk regime aangepast.

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

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

Datum ondertekening 25/07/20 16



De (plv) vestigingsdirecteur
M. Vos

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

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

Uitgereikt door:

________________________________

Datum: / / Tijd:

_________________


