INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Politie cellencomplex Barber

LOCATIE

Politie Post te Barber

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om na te gaan in hoeverre de
arres-tantenzorg in de politiecellen te Barber voldoet aan de eisen
gesteld in de betreffende wet-en regelgeving.
3 september 2016

INSPECTIEDATUM

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 (eerste) bezoek van de CTA-CW ;
TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING
TOESTAND VEILIGHEID

Nvt

TOESTAND VERZORGING

Nvt

TOESTAND BEJEGENING

Nvt

BESCHOUWING

De inspectie kon niet plaatsvinden. Namelijk bij de ingang van het
politiegebouw werden de commissieleden te woord gestaan door de
aanwezige arrestanten verzorgster. Zij bleek niet op de hoogte te zijn
van het bestaan en de taken van de CTA-CW, dus ook niet van de
inspectie procedures.
De commissieleden stonden voor haar bij de ingang van het gebouw
als twee vreemden (dus ook nooit foto’s van de cie-leden gezien),
met als gevolg dat de commissieleden niet werden toegelaten.
Op de vraag van de commissieleden of er een wachtcommandant op
dat moment in de dienstlokaliteit aanwezig was, werd deze negatief
beantwoord.
De commissieleden concludeerden of kregen hierbij sterk de indruk
dat de informatievoorziening binnen het korps, omtrent het bestaan
en de taken van de CTA-CW, onvoldoende is. Zodoende vertrokken
de commissieleden onverrichter zake van politie cellencomplex
Barber.
Het is nu ook in de praktijk gebleken dat het hoognodig is om vooral
de personeelsleden, die belast zijn met de daadwerkelijke uitvoering

Conclusie

Nvt

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

van de activiteiten rondom de arrestantenzorg, goed te informeren
over het bestaan en de taken van de CTA-CW; zodat de
commissieleden in de toekomst ongestoord hun
inspectiewerkzaamheden kunnen verrichten.
VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

1. meer en betere informatie verschaffen aan betreffende
personeelsleden over het bestaan en de taken van CTA-CW
2. Voorlichtingscampagne over rechten van de arrestant.
3. Publicatie van de foto’s van de cie-leden in de justitie en
politiegebouwen/cellencomplexen.

14 oktober 2016

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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