INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Ophoudfaciliteiten Douane en Immigratie

LOCATIE

Hato airport Vertrekhal

INSPECTIEDOEL

Het beoordelen van de opvangfaciliteiten voor personen die op airport
HATO opgehouden worden.

INSPECTIEDATUM

30 november 2017

16.00 uur

TOETSINGSKADER/METHODE CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet en
regelgeving, richtlijnen en standaarden.
De commissie maakt bij een inspeciebezoek gebruik van een model
inspectieverslag.
AANLEIDING INSPECTIE

Gepland aangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING
TOESTAND VEILIGHEID

Adequaat

TOESTAND VERZORGING

In orde

TOESTAND BEJEGENING

In orde

BESCHOUWING

Hato team is een samenwerkingsverband tussen Douane-KPC-KMAR
voor de bewaking van (lucht) grenzen en om drugsmokkel tegen te
gaan. Zij voeren strenge controles uit om de stroom van drugkoeriers in
te dammen. Ze zijn operationeel bij vooral de dagelijkse vluchten naar
Europa.

Adequaat

Ze maken gebruik van profiling-technieken en hebben functionarissen
in de vertrekhal beneden, en bij de douane en vertrekhal boven. Ook
maken ze gebruik van honden bij de ingang van het vliegtuig.
Wanneer zij een persoon verdenken vragen zij aan de persoon of die
mee wil gaan in de ophoudruimte. De ophoudruimte biedt zitplaatsen
voor een zestal personen. Daar worden de paspoortgegevens gecheckt
in een databestand. De verdachte persoon wordt dan ondervraagd en
aan het lichaam gefouilleerd. Er is daarvoor een aparte ruimte. Bij
ernstig vermoeden van bolita slikken wordt een bodyscan gemaakt. De
bodyscan is in een aparte kamer en wordt door een radioloog bediend.
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Ingeval van aanhouding wordt de verdachte naar Rio Canario afgevoerd
voor verdere afhandeling.
Immigratiedienst heeft in de aankomsthal een ophoudkamer die de
mogelijkheid biedt om max 8 personen daarin op te houden. In de
ruimte zijn er “jugs” waaruit water gedronken kan worden.
De ophoudkamer wordt gebruikt als wachtruimte bij de uitzetting van
ongedocumenteerden en als ophoudkamer wanneer een persoon het
land binnenkomt zonder de juiste documenten.
Het verblijf in de ophoudkamer is meestal van korte duur. In de
ophoudkamer kunnen zowel mannen als vrouwen samen verblijven en
is er inkijk door een grote glazen wand.

CONCLUSIE

De commissie heeft een goede indruk gekregen van de functionarissen
aldaar en van hun werkzaamheden.
De uitleg was grondig en zij gaven alle inlichtingen die gevraagd
werden. De commissie heeft de indruk dat de bejegening van de
aangehouden personen in orde is. Eveneens lijkt het de commissie dat
de registratie van de werkzaamheden goed verloopt. De ophoudkamer
in de aankomsthal is bestemd voor zowel vrouwen als mannen. Op onze
vraag of dat geen problemen oplevert wanneer beide sexen daarin
verblijven, kregen wij als antwoord dat het zicht van buitenaf op de
aanwezigen in die kamer goed is, hetgeen de commissieleden zelf
konden verifiëren.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

Geen

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

Ter plekke

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Niet noodzakelijk
Niet ter zake
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