INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Politiecellencomplex

LOCATIE

Barber

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de arrestantenzorg op de specifieke locatie te kunnen
beoordelen.

INSPECTIEDATUM

4 Februari 2018

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

Het politiecellencomplex heeft een capaciteit van 10 cellen waarvan 7
tweepersoons cellen. Er waren 6 ingeslotenen , allemaal arrestanten.
Op het moment van de inspectie was er geen sprake van een mixed
regiem als geconstateerd in eerdere inspecties.
Het complex is voorzien van airco maar is erg vochtig.
Eén cel is onbruikbaar door lekkages van buiten.

TOESTAND VEILIGHEID

Er is geen bedrijfsnoodplan en er is geen onderhoud van het
brandblussysteem/-blusser. Het personeel is niet getraind om in geval
van een calamiteit op te treden. De veiligheid van de ingeslotenen en
bewakers verdient urgente verbetering.

TOESTAND VERZORGING

Er zijn geen klachten ontvangen over het eten. Er is geen diëtist
betrokken voor wat betreft de kwaliteit van het eten.
De opslag van medicijnen is aan verbetering toe. De toestand van de
matrassen zijn verbeterd maar worden vernield doordat er geen deken
wordt verstrekt tegen de kou.

TOESTAND BEJEGENING

De bejegening wordt als goed ervaren in de zin dat er nauwelijks
klachten zijn geuit.

BESCHOUWING

De dienstdoende bewakers waren open en meewerkend en hebben de
CTA-CW alle gevraagde informatie verstrekt. Adequate registratie van
ingeslotenen is niet gegarandeerd vanwege het feit dat niet iedereen
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het computerprogramma Actpol beheerst. Soms blijft de invoer van
gegevens achterwege vanwege tijdsdruk.
CONCLUSIE

1. De toestand in de politiecellen was merkbaar beter doordat er
geen mixed regime heerste. Het voeren van een consistente
detentie regime heeft de sfeer en de motivatie binnen het
complex enorm verholpen. Bij zowel de arrestanten als de
bewakers was dit merkbaar.
2. Voor zover de CTA-CW heeft kunnen vaststellen doen de bewakers
hun uiterste best om de ingeslotenen goed te bejegenen, hetgeen
zeer positief is. Maar hiermee is de meest positieve ervaring van
de politiecellen meteen gezegd. De situatie waarin de politiecellen
van Barber zich bevinden is niet acceptabel.
3. Er is geen noodplan, brandblusinstallatie is niet up to date en nog
erger, er kon geen informatie verkregen worden wat er gebeurt in
geval van nood.
4. Er is sprake van slechte hygiëne en een vochtige omgeving voor de
ingeslotenen.
5. Opslag en beheer van medicijnen is erg warrig en weinig
gestructureerd.
6. De veiligheid laat te wensen over. Naast de ingeslotenen wordt
ook het personeel onnodig in risico gebracht.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

De volgende punten dienen urgent aangepakt te worden:
- Veiligheid urgent verbeteren.
- Brandveiligheid/ontbreken blusinstallatie en noodplan
- Matrassen en beddengoed
- Vochtigheid
- Oplossen deficiënte registratie in Actpol
- Verbeteren medicijnenopslag.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

27 februari 2018

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Geen verbeterplan ingeleverd.
Het ontbreken van een mixed regime is een merkbare verbetering. Wat
betreft de rest van de verbeteringen blijft er sprake van een
achterstand die ingelopen moet worden.
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