INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Politie cellencomplex Barber

LOCATIE

Politie Post te Barber

INSPECTIEDOEL

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

INSPECTIEDATUM

23 september 2018

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

Een gepland onaangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Politiecellencomplex Barber heeft een capaciteit van 10 cellen .
Waarvan 7 zijn meer-persoonscellen. Op het moment van het bezoek
waren er totaal 11 ingeslotenen, waarvan 1 minderjarige van 16 jaar.

TOESTAND VEILIGHEID

De veiligheid van personeel en ingeslotenen is niet voldoende
gewaarborgd. Er is geen noodplan en ook niet bekend, hoe in geval
van nood de ontruiming zal moeten plaatsvinden. Er is ook geen
adequate brandbestrijdingsmiddelen.
De commissie constateerT dat alle ingeslotenen ( met uitzondering
van de bovenvermelde minderjarige), “ ongeacht hun titel van
aanhouding”, zich allemaal in de zelfde krappe luchtruimte van
politiepost Barber vertoeven. Dat betent dus dat de arrestanten
allemaal vrij contact met elkaar hebben . Hetgeen voor een onveilig
gevoel zorgt.

TOESTAND VERZORGING

Medische zorg: Er wordt gebruik gemaakt van de medische diensten,
die ten behoeve zijn van de politie-arrestanten van het KPC.
Voeding: Maaltijden worden verzorgd door de “4th of july snack” .

TOESTAND BEJEGENING

Enkele matrassen lagen op de gang en zijn beschadigd en vuil.
Ingeslotenen moesten zelf de lakens en bad/handdoeken en hun
vuile kleding wassen. Er bestaat geen algeheel schoonmaak systeem
om de kwaliteit van de schoonmaak en de veiligheid te garanderen.

T +5999 463 0663 E info@toezichtarrestantenzorg.cw www.toezichtarrestantenzorg.cw

BESCHOUWING

De commissie heeft verder geen noemenswaardige verbeteringen
geconstateerd. Het viel wel op dat men geen klachten had over de
door 4th of July verzorgde maaltijden.
De cellencomplex te Barber verdient een grote schoonmaak.

CONCLUSIE

De veilgheid van personeel en arrestanten zijn niet voldoende
gewaarbord . De personeelsbezetting is niet voldoende . Hierdoor
zijn indringers niet helemaal uitgesloten.
Er is geen noodplan en er wordt ook niet gedacht aan de mogelijke
ontruiming , mocht het ooit nodig blijken te zijn.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

DATUM BESPREKING MET
ORGANISATIE
DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

1. meer en betere informatie verschaffen aan de
personeelsleden, belast met de zorg van de arrestanten,over
de taken van de CTA-CW.
2. Voorlichtingscampagne over rechten van de arrestant
21 NOVEMBER 2018

Geen verbeterplan ingeleverd.

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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