INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Politiecellencomplex

LOCATIE

RIO CANARIO

INSPECTIEDOEL

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

INSPECTIEDATUM

9 juli 2018

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

Betreft een adhoc bezoek; directe aanleiding voor deze inspectie was
het feit dat een arrestant op 6 juli 2018 een poging tot zelfdoding heeft
gedaan.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Het politiecellen complex van Rio Canario heeft een cellencapaciteit van
24 eenpersoonscellen, 19 cellen binnen het gebouw en 5 cellen buiten
het gebouw. De laatste groep cellen zijn klein en worden niet gebruikt.
Van de 19 cellen worden er 14, nummers 1 t/m14, gebruikt. De cellen
8,9 en 10 worden gebruikt maar hebben geen toilet in de cel. Het
politiekantoor naast het cellencomplex beschikt over ophoudcellen. Dit
zijn politiecellen die gebruikt dienen te worden voor kort verblijf (geen
nachtverblijf) voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden. Deze
ophoudcellen worden ook ingezet ten behoeve van nachtlogies en zijn
aldus feitelijk reguliere politiecellen.
De Commissie treft in het cellencomplex een situatie aan, waarbij met
betrekking tot de zorg van de arrestanten; verdragsrechtelijke,
wettelijke bepalingen, landsbesluiten dan wel dienstorders of
ministeriële instructies niet worden nageleefd, te weten:
1. Staat van het gebouw is slecht en is niet bruikbaar zelfs niet
voor gebruik als nachtlogies.
2. Het is mensonwaardig om mensen in het huidige gebouw op te
sluiten; niet alle cellen hebben een toilet, hygiëne is ver te
zoeken onder andere door de diverse open rioleringsputten in
de gangen waarin menselijke afval zichtbaar en ruikbaar
aanwezig is, matrassen zonder dekking en ongedierte
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aangetrokken door de slechte hygiënische situatie. De
verlichting werkt niet in alle cellen.
3. Het politiecellencomplex is bedoeld ter opsluiting van
arrestanten voor een periode van maximaal 10 dagen.
Vastgesteld is dat er sprake is van een gemengd regime;
arrestanten ingesloten met personen met een andere juridische
status (personen in bewaring/gevangenen). Dit is een ernstig
feit aangezien een politiecel niet geschikt is voor langdurige
opsluiting. Er is communicatie over en weer tussen criminelen
en een persoon die mogelijk tijdelijk vastzit.
Voor zo ver bekend is er geen formeel toezicht op de
behandeling van deze personen gelet op het feit dat zij wat
toezicht betreft ressorteren onder de Commissie Toezicht
Gevangeniswezen. Deze commissie heeft echter geen toegang
tot politiecellen. De Commissie CTA-CW is tijdens de inspectie
ook verteld dat ook in het politiecellencomplex van Barber
sprake is van een gemengd regime.
TOESTAND VEILIGHEID

Wat betreft de poging tot zelfdoding door een arrestant ingesloten voor
een nacht in een ophoudcel, in het politiekantoor en dat als politiecel
gebruikt wordt het volgende:
1. Veiligheid van ingeslotenen dient gegarandeerd te worden. KPC
is het incident nader aan het onderzoeken. De Cie heeft kopie
van dit rapport opgevraagd aan de coördinator politiecellen en
wenst specifiek te vernemen welke maatregelen er genomen
worden ter voorkoming van een incident in de toekomst.
2. De Commissie heeft op 13 juli 2018 in een kort bezoek aan het
cellencomplex vastgesteld dat de gegevens van de arrestant
niet in Actpol waren opgenomen. Dit werd tevens telefonisch
door de coördinator politiecellen bevestigd. Dit houdt dat
eventuele historische gegevens van de arrestant mogelijk niet
beschouwd zijn ten tijde van de aanhouding/insluiting.
3. De ophoudcellen bevinden zich fysiek buiten het
politiecellencomplex. Dus de bewaarders dienen zich over de
parkeerplaats te gaan naar het ander gebouw. Er onstaat op dat
moment een onveilige situatie zowel voor de
arrestantenverzorger als voor de arrestant, vooral ‘s avonds als
er maar één arrestantenverzorger dienst doet.
4. De Commissie heeft ook de ophoudcellen in het politiekantoor
bezocht. Deze cellen zijn niet geschikt als reguliere politiecellen
en worden ten onrechte hiervoor gebruikt.
De veiligheid van personeel en ingeslotenen bij incidenten/calamiteiten
is niet gewaarborgd. Er is geen bedrijfsnoodplan en geen
ontruimingsplan of beschreven vluchtroute. Blusmiddelen zijn niet up
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to date.

TOESTAND VERZORGING

De voeding, luchten en de hygiëne zijn voldoende geborgd.
Voor de medische verzorging wordt gebruik gemaakt van de politiearts
of medische diensten van de gevangenis SDKK

TOESTAND BEJEGENING

Met de groep ingeslotenen is niet actief gecommuniceerd tijdens de
inspectie. Er heerste een agressieve sfeer, mogelijk door de deplorabele
huisvesting. Een ingeslotene heeft op eigen initiatief gaten in de vloer
laten zien waaruit de feces (poep) open en bloot aanwezig is. Er werd
geklaagd over de hitte, hygiëne en ongedierte. Deze omstandigheden
zijn inhumaan en druisen in tegen alle mensenrechten.

BESCHOUWING

De CTA-CW commissie heeft al, na een inspectie op 20 februari 2017,
aangegeven dat het politiecellencomplex van Rio Canario niet adequaat
is ter opsluiting van mensen. Het KPC is nadien begin 2018 overgegaan
tot de sluiting van het cellencomplex om dat ook zij van oordeel was dat
het complex niet toereikend was om mensen op te sluiten.
Op 14 mei 2018 heeft de Commissie een inspectiebezoek gebracht aan
het cellencomplex. De Commissie kreeg geen toegang omdat het
cellencomplex formeel gesloten was en alleen in nood als nacht logie
gebruikt zou worden. De Commissie heeft op 13 juni 2018 nader met
het KPC hierover een bespreking gevoerd.
Blijkbaar is er sprake van een noodsituatie door de grote toestroom van
arrestanten en ook doordat er geen doorstroom plaatsvind vanaf de
politiecellen naar de gevangenis (SDKK).
De dienstdoende arrestantenverzorgers zijn zich bewust van deze
situatie en waren open en meewerkend en hebben de CTA-CW alle
informatie en inzage gegeven.

CONCLUSIE

Blijkbaar wordt gehandeld conform de spreuk ‘nood breekt wet’.
Fundamentele rechten van de mens worden echter geschonden en de
CTA-CW commissie kan hiermee niet akkoord gaan en verzoekt om
dringende maatregelen om de situatie urgent te verhelpen.
1. Het cellencomplex Rio Canario is niet adequaat als
detentiefaciliteit. De situatie is mensonwaardig en de
ingeslotenen dienen urgent verhuisd te worden.
2. Het opsluiten van personen met diverse juridische status
(gemengd regime) is niet toelaatbaar. Het leidt tot
onacceptabele situaties wat betreft de bejegening en veiligheid
van de ingeslotenen en legt ook extra druk op de
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arrestantenverzorgers.
3. De Commissie is in afwachting van het onderzoeksrapport van
het KPC naar de poging tot zelfdoding door een arrestant op 6
juli 2018.
De faciliteiten en situatie van het Rio Canario cellencomplex zijn niet
positief gewijzigd. Het inspectie rapport van CTA-CW van 20 februari
2017 blijft onverkort gelden.
Het KPC was goed op weg om de situaties van een gemengd regime te
verbeteren. De geconstateerde situatie betreft echter een
dramatische terugval.
VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

-

-

Het politiecellencomplex te Rio Canario dient onverkort
gesloten te worden.
Arrestanten apart opsluiten in politiecellen. Ingeslotenen met
een andere juridische status dienen elders opgesloten te
worden.
Het voeren van een gemengd regime is niet acceptabel.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

23 augustus 2018

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

KPC bevestigt de beslissing van de Minister van justitie om
politiecellencomplex Rio Canario te sluiten.
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