INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Politiecellencomplex Huisblok 1

LOCATIE

SDKK

INSPECTIEDOEL

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

INSPECTIEDATUM

26 november 2018

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 onaangekondigd bezoek .

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Het Politiecellencomplex Huisblok 1 is annex het gebouw van de
SDKK. Uit efficiency-overwegingen wordt een aantal aktiviteiten ten
behoeve van Huisblok 1 in samenwerking met personeelsleden van
de SDKK uitgevoerd. Deze twee redenen geven de indruk alsof
Huisblok 1 een integraal gedeelte is van de gevangeniscomplex
(SDKK).
Politiecellencomplex Huisblok 1 heeft een capaciteit van 15 cellen
waarvan 3 niet in gebruik waren. Tijdens het inspectiebezoek waren
er 15 meerderjarigen(mannen) en 1 minderjarige (jongen)
opgesloten.
De cellen zijn voorzien van een tafel, een bed en een toilet. Verder
is er de mogelijkheid om te douchen en er is ook een buitenruimte
(binnenplaats) waar de ingeslotenen kunnen luchten.
De cellen zijn voorzien van een communicatie-installatie waarmee
vanuit elke cel contact met de bewaking (centraal) kan worden
verkregen.
Er is geen adequate bezoekersruimte in blok 1 aanwezig die
gelegenheid biedt tot enige contact tussen met name ouder en
minderjarige ingeslotene.
De schoonmaak is verbeterd( vergeleken met eerste inspectie). Er
zijn nieuwe matrassen aangeschaft. Ogenschijnlijk waren er ook
voldoende schone lakens en kleding aanwezig.

TOESTAND VEILIGHEID

De veiligheidstoestand van Blok 1 is nog steeds niet in orde. Het
bedrijfsnoodplan is nog steeds niet “in place” en er worden nog
steeds geen ontruimingsoefeningen gehouden. Ingeval van
calamiteiten kunnen er problemen ontstaan; de vluchtroutes zijn nl.
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niet duidelijk aangegeven en gangen en nooddeuren zijn niet vrij. Er
is wel een BHV-er onder het personeel.
TOESTAND VERZORGING

De medische verzorging kan goed worden genoemd; inschakeling
van een arts vindt plaats wanneer dat noodzakelijk is, terwijl de
ingeslotenen steeds kunnen rekenen op tenminste verpleegkundige
hulp.

TOESTAND BEJEGENING

De bejegening is goed te noemen, het optreden van de
gevangenbewaarders t.o.v. de ingeslotenen is goed te noemen. De
ingeslotenen worden gelucht volgens schema en hebben
ontspanningsmogelijkheden middels lectuur engezelschapspelen.

BESCHOUWING

De personeelsbezetting blijft nog steeds beneden de norm. De
personeelsbezetting komt nog steeds een 3-tal personeelsleden te
kort.

CONCLUSIE

Hoewel Blok 1, in vergelijking met de andere politiecellen, redelijk
goed draait (betere medische verzorging/op tijd eten/betere
ontspanningsmogelijkheden), blijven een aantal zaken nog achter.
Zie hierboven. Een punt van aandacht is de taal waarin de huisregels
zijn geschreven; ze zijn slechts in het papiaments.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN





Veiligheid, duidelijk aangegeven vluchtroutes, toegankelijke
nooddeuren
Huisregels in een voor een ieder begrijpbare taal

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE
DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

Ingeleverd 26 april 2019
 Calamiteitenplan SDKK
 Ontruimingsplan SDKK

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN
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