INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Ophoudcellen en een ophoudkamer

LOCATIE

In het gebouw van het Hof van Justitie

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de ingeslotenen in de ophoudcellen en in de
ophoudkamer te kunnen beoordelen

INSPECTIEDATUM

10 mei 2017

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 aangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De ophoudcellen en een ophoudkamer zijn gelokaliseerd in het gebouw
van het Hof van Justitie. Deze ophoudruimtes worden gebruikt om,
zowel arrestanten als gevangenen die daar meestal ter voorgeleiding
aanwezig zijn, op te houden.
De capaciteit van de ophoudruimtes bestaat uit:
Twee ophoudcellen bestemd voor mannen, met ruimte voor 10
arrestanten;
Een provisorisch ingerichte (ophoud)ruimte (2x3m) bestemd voor de
vrouwen en minderjarigen, met ruimte voor 4 personen;
Een ophoudkamer bestemd voor minderjarigen/ vrouwen en als
ontmoetingsruimte met de raadsman.
De twee ophoudcellen die bestemd zijn voor het ophouden van de
mannen zijn in orde bevonden. Ze zijn twee nieuwe (verbouwde) cellen.
De ophoudruimte die bestemd is voor de vrouwen en minderjarigen
laat te wensen over. De ruimte is te klein voor 4 personen. De
luchtcirculatie is onvoldoende. De ruimte is wel schoon, maar is
ongeschikt om meerdere personen in te plaatsen.

TOESTAND VEILIGHEID

De opzet van een ontruimingsplan en het aantrekken van
bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn in de maak. Wanneer het plan is
afgerond, zal het personeel snel kunnen beginnen met de periodieke
ontruimingsoefeningen.
De transportmiddelen voor het vervoer van ingeslotenen zijn
ontoereikend voor hun taak en verdienen urgente aandacht.
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TOESTAND VERZORGING

Door de drukte bij binnenkomst en het verblijf van de aanwezige
arrestanten, was het niet mogelijk om een uitgebreid gesprek met een
of meer arrestanten te voeren. Ondanks de drukte verliep alles toch
ordelijk. De commissieleden hebben de indruk dat de verzorging verder
goed is te noemen.

TOESTAND BEJEGENING

De ophoudruimte bestemd voor vrouwen en minderjarigen is te klein;
zonder ramen en dus met een slechte ventilatie. Er is geen toilet in de
ruimte.

BESCHOUWING

De ophoudruimtes zijn gehuisvest in het gebouw van het Hof van
Justitie. Voordeel hiervan is dat deze ruimtes recentelijk zijn verbouwd
en goed worden onderhouden.

CONCLUSIE

De (nieuwe) ophoudcellen bestemd voor het ophouden van mannen
zijn in orde bevonden. De ophoudruimte die bestemd is voor de
vrouwen en minderjarigen, is te krap voor 4 personen. De
luchtcirculatie is hierdoor onvoldoende. Om benauwdheid te
voorkomen, wordt in deze situatie continu de deur van deze
ophoudruimte half open gelaten.
Om de veiligheid van de arrestanten tijdens het transport te
garanderen, dient zo spoedig mogelijk tenminste één nieuw
transportmiddel te worden aangeschaft.
Er is geen noodplan bij gevallen van brand, aardbeving e.d. en dus
worden er ook geen oefeningen gehouden.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. verbeteren ophoudcellen vrouwen
2. oplossing voor capaciteitsprobleem
3. meubilair sealen tegen contrabande
4. veiligheid transportmiddel VAN
5.Bedrijfsnoodplan/ontruimingsplan/ brandveiligheid
6. perimeter controle en interne beveiliging/afleggen wapens
7. grotere maat boeien

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

6 juni 2017

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

22 september 2017
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