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
arrestantenzorg in de politiecellen te Barber voldoet aan de eisen
gesteld in de betreffende wet-en regelgeving.

INSPECTIEDATUM

29-5-2019

TOETSINGSKADER/METHODE De 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

Een gepland onaangekondigd bezoek van de CTA-CW.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Politie cellencomplex Barber heeft een capaciteit van 10 cellen.
Het betreft zowel een- als meer- persoonscellen. Op het moment van
het inspectiebezoek waren er 6 meerderjarige mannen aldaar
opgesloten.
De cellen zijn allemaal voorzien van een tafel , een bed, een toilet en
een doucheruimte . Er is een gemeenschappelijke luchtruimte.
Voorwat betreft de schoonmaak en onderhoud van de cellen; levert
Bureau Materiële Zaken, (Onderhoudsafdeling van de BMZ ) de
schoonmaakmiddelen. Een van de arrestanten bewaarders deelde
mede dat hij zelf regelmatig de ruimtes en gangen voor de cellen
schoonmaakt.

TOESTAND VEILIGHEID

De brandblusapparaten waren niet in orde. In een van de kamers van
de politiepost lagen er twee gloednieuwe brandblusapparaten zomaar
op de vloer. Ingeval van nood zal men doorgaans niet weten waar ze te
zoeken.
De Politiepost Barber heeft wat dit betreft een rommelige indruk op de
CTA gemaakt.
De toezichtcamera (buiten) van de politiepost was al enige tijd defect.
De cellen zijn voorzien van een communicatie-installatie, waarmee
vanuit elke cel contact met de bewaking (centraal) kan worden
gemaakt. Maar de cellen zijn niet voorzien van een alarmsysteem.
Er is nog steeds geen aandacht voor een calamiteitplan.
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De plannen voor het houden van de ontruimingsoefeningen zijn nog
steeds niet opgesteld en de nodige oefeningen worden ook niet
gehouden.
Het onderhoud van de ijzeren/stalen deuren van de cellen te politiepost
Barber zijn achterstallig.
TOESTAND VERZORGING

Voorwat betreft de medische verzorging ten behoeve van de
arrestanten, wordt gebruik gemaakt van de medische diensten van het
KPC.
Het bewaren (in een papierenzakje) en verstrekken van medicijnen
geschieden niet helemaal conform de nodige richtlijnen.
De voeding is goed bevonden. Althans er waren hieromtrent geen
klachten.

TOESTAND BEJEGENING

Ook over de bejegening had men geen klachten.

BESCHOUWING

Als het gaat om de veiligheid van de arrestanten zijn er geen
noemswaardige (positieve) verbeteringen geconstateerd.
Nogmaals concludeert CTA dat het op dit gebied geen vooruitgang werd
geboekt.
De CTA heeft de indruk dat deze situatie van onveiligheid wordt
onderschat.

CONCLUSIES

De CTA-CW wijst nogmaals op de noodzaak om een calamiteiten plan
op te stellen.
De politiepost Barber geeft een rommelige indruk , door bijvoorbeeld
het feit dat de brandblusapparaten op een onverschillige wijze in een
van de ruimtes op de grond lagen.
De veiligheid van het gebouw is ook in het geding aangezien de toezicht
camera’s niet werkten.
De schoonmaak van de cellen gebeurt ook niet volgens een planning.
Soms moeten de agenten/arrestantenbewaarders zelf de cellen schoon
maken.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

Punten die in het VP dienen te worden verwerkt:
1.Ter waarborging van de veiligheid van de arrestanten en personeel :
- niet functionerende camera’s en bel verhelpen( Informatie wanneer
deze situatie is of wordt verholpen)
- noodplan calamiteiten
- een onderhoudsplan cellencomplex politiepost Barber
- Opnemen in Actpol “brand en sluitronde”
2. Verzorging
- degelijke medicijnopslag
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3. Het beloofde incidentrapport over de suicide poging te politiecellen
Rio Canario van 6 juli 2018, op te sturen.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

3 juli 2019

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

7 augustus 2019
Het laatste Verbeterplan Politiecellen KPC is begin 2017 ingeleverd.
De verbeterpunten, uitgezonderd de opheffing van het “mixed regime”,
zijn in de afgelopen 2 jaren niet uitgevoerd.
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