INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Gesloten afdeling JJIC

LOCATIE

Justitiële Jeugdinrichting Curaçao

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming de
toestand van de arrestantenzorg op de speifieke locatie te kunnen
beoordelen.
28 november 2016

INSPECTIEDATUM

TOETSINGSKADER/METHODE CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet- en
regelgeving, richtlijnen en standaarden.
De commissie maakt bij een inspectiebezoek gebruik van een model
Inspectie verslag.
AANLEIDING INSPECTIE
Gepland onaangekondigd bezoek
TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De justitiële organisatie “Gesloten Afdeling” is specifiek gericht op
insluiting van delinquente minderjarige jongens. De bejegening/behandeling heeft tot doel het geven van opvoeding en begeleiding in
een gedwongen situatie.
De “gesloten afdeling” bevindt zich op het terrein van de JJIC en vormt
daar onderdeel van. Deze afdeling heeft een capaciteit van in totaal 8
kamers op een rij waarvan op dit moment 3 niet in gebruik zijn. Elke
kamer bezit een bad/toilet. De afdeling heeft een eigen luchtruimte die
tot en met het “dak” omheind is. Via een afgeschermde gang komen de
ingeslotenen vanuit hun kamers in de luchtruimte. Thans zijn er 5
jongeren daarin opgesloten.

TOESTAND VEILIGHEID

De veiligheidssituatie voldoet niet. Er is geen bedrijfsnoodplan/calamiteitenplan, er is geen ontruimingsoefening gehouden in de
afgelopen tijden, noch heeft er een evaluatie van het een en ander
plaatsgevonden. De gangen en nooddeuren zijn in ieder geval vrij.

TOESTAND VERZORGING

De verzorging en bejegening in de lokaliteiten is in orde. Een van de
ingeslotenen zegt dat wat hem betreft, alles ok is, terwijl een andere
klachten zegt te hebben over het eten dat een keer niet warm genoeg
zou zijn. Hij krijgt weinig te eten, zegt hij; frappant is echter wel dat om
11.300 uur (moment van het gesprek) hij zijn ontbijt nog niet op had. Hij
lust ook niet alles, zegt hij.
De blusmiddelen zijn aanwezig en zijn eveneens in een onderhoudscontract opgenomen.
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TOESTAND BEJEGENING

Algemene indruk Gesloten afdeling JJIC:
 Cellencomplex specifiek gericht op insluiting van minderjarige
jongens. De bejegening en aanbod is gericht op opvoeding en
begeleiding in een gedwongen situatie. De bejegening kan als
goed worde gekwalificeerd.

BESCHOUWING

Het complex ademt een rustige sfeer. De dienstdoende begeleiders
waren open en meewerkend.

CONCLUSIE

De wijze van ontvangst en rondleiding is goed te noemen; de commissie
werd binnen 10 minuten ontvangen door de leidinggevende, die op een
juiste en correcte wijze de verzochte informatie verschafte. Er zijn
weinig klachten van de ingeslotenen. De registratie van de
noodzakelijke gegevens is in orde.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN



Vervanging van de matrassen ter waarborging van hygiene is
dringend noodzakelijk.



Er dient een oplossing te worden gevonden voor de medische
verzorging; deze behoort ter plekke te geschieden. Het
overbrengen van ingeslotenen naar de dokterspraktijk schept te
veel risico’s.



Het proces om te komen tot waarborging van de veiligheid van
personeel en ingeslotenen in het geval van
incidenten/calamiteiten, dient op zeer korte termijn te worden
opgepakt. Er dient een calamiteitenplan te worden opgesteld
waarin ontruimings- en vluchtroutes bij incidenten zijn
aangegeven. Informatiesessies aan beveiligers en leiders en
periodieke ontruimingsoefeningen dienen dringend plaats te
vinden.



Er is geen BHV-er aanwezig. Dit gemis dient snel verholpen te
worden.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

23 januari 2017

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

15 februari 2017
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