INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Vreemdelingen bewaring en Vrouwelijke arrestanten

LOCATIE

Vrouwen in de vrouwenafdeling van SDKK en mannen in de
vreemdelingenbarakken op het terrein van SDDK.

INSPECTIEDOEL

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

INSPECTIEDATUM

18 december 2018

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

Gepland onaangekondigd bezoek.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

Vrouwelijke ongedocumenteerden
De vrouwelijke ongedocumenteerden zijn ingesloten in de
vrouwenafdeling van de SDKK tezamen met vrouwelijke
gevangenen en arrestanten. CTA-CW kon niet vaststellen of er een
formele beslissing is voor het gebruik van de vrouwenafdeling bij de
SDKK voor de vreemdelingenbewaring.
CTA-CW heeft met een ongedocumenteerde vrouw gesproken. Die
had geen bijzonderheid te melden en was op zich content met de
huisvesting en bejegening.
Vrouwelijke arrestanten
CTA-CW heeft tevens de mogelijkheid opgepakt om met vrouwelijke
arrestanten te spreken. Er waren op dat moment 6 arrestanten. Zij
klaagden over het feit dat ze niet gelucht worden. Ze zitten hiertoe
fysiek in een kleine ruimte op de gang en kunnen geen gebruik
maken van het binnenplein.
Mannelijke ongedocumenteerden
De Vreemdelingenbarakken bevinden zich op het terrein van de
SDKK. Door de lokatie van deze barakken vormen deze feitelijk
onderdeel van de gevangenis SDKK. De ruimte in de
vreemdelingenbarakken die oorspronkelijk werd gebruikt om de
ongedocumenteerde vrouwen in te sluiten, wordt thans ook
gebruikt om de ongedocumenteerde mannen in te sluiten. Hierdoor
is de fysieke situatie verbeterd.
CTA-CW constateert dat ingeslotenen in een aantal gevallen te lang
moeten wachten voor de nodige beschikking om verwijderd te

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

worden.
Verder stelt CTA-CW vast dat de ingeslotenen niet gelucht worden.
TOESTAND VEILIGHEID

De commissieleden constateerden dat er geen wijziging is in de
veiligheidssituatie; een calamiteitplan en de hiermee gepaard
gaande training en ontruimingsoefeningen zijn niet beschikbaar.

TOESTAND VERZORGING

De vrouwelijke ongedocumenteerden hadden geen klachten over
de toestand van de verzorging.
De mannelijke ongedocumenteerden vonden met name de toiletten
onhygienisch. Voor een deel zijn ze zelf debet hieraan doordat ze
faciliteiten afbreken en ook niet schoonhouden.
Wat medische zorg betreft krijgen ze verzorging vanuit medische
staf van SDDK.
Door gebrek aan activiteiten is verveling bij de mannelijke
ongedocumenteerden duidelijk waarneembaar. Men hangt erbij.

TOESTAND BEJEGENING

De barakken zijn niet voorzien van voldoende tafels en stoelen. De
ingeslotenen hangen een beetje rond in deze ruimtes.
Uit het oogpunt van vluchtgevaar wordt het binnenplein niet
gebruikt en aldus is er ook geen sprake van luchten van de
ingeslotenen.

BESCHOUWING

De ingeslotenen hadden geen klachten aangaande de opvang en de
bejegening die zij van de bewaarders kregen. De bewaarders waren
open en meewerkend en hebben de CTA-CW alle gevraagde
informatie verstrekt.

CONCLUSIE

Vrouwelijke ongedocumenteerden
Voor wat betreft het gebruik van de vrouwenafdeling als
vreemdelingenbewaring het volgende: De vrouwenafdeling is niet
formeel aangewezen als vreemdelingenbewaring. En zolang dit niet
anders is geregeld , blijft het onderdeel van de strafgevangenis. Een
gemengd regiem is daardoor niet te voorkomen. Immers de
ingeslotene in vreemdelingenbewaring is niet ingesloten vanwege
een strafbaar feit maar enkel doordat hij/zij niet over de juiste
documenten beschikt. Er is sprake van een gemengd regiem waarbij
gevangenen, ongedocumenteerden en arrestanten in hetzelfde deel
van de gevangenis worden ingeslotenen. Dit is geen acceptabele
situatie.
Mannelijke ongedocumenteerden
In het CPT report van 2008 staat vermeld: “steps to be taken as a
matter of urgency to remedy the shortcomings outlined. Comings,
and to provide persons detained at the illegalen barakken with
adequate material conditions, activities and at least one hour of
daily outdoor exercise”.
CTA-CW stelt vast dat hieraan niet voldaan wordt, afgezien van het
spelen van domino zijn er geen andere activiteiten voor de
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ingeslotenen. Er is ook geen sprake van luchten van de
ingeslotenen.
Doordat de vrouwelijke ongedocumenteerden elders ondergebracht
zijn is er meer individuele ruimte.
CTA-CW stelt verder vast dat in een aantal gevallen te lang gewacht
dient te worden op de nodige beschikking ter verwijdering van de
ingeslotene.
Vrouwelijke arrestanten
CTA-CW heeft vastgesteld dat de vrouwelijke arrestanten niet
adequaat gelucht worden. KPC dient urgent stappen te ondernemen
opdat het luchten op een fysieke acceptabele wijze kan
plaatsvinden.

CTA-CW stelt vast dat er geen noemenswaardige vooruitgang is
geboekt wat betreft de vreemdelingenbewaring. Feitelijk is zelfs
sprake van achteruitgang door de opsluiting van de vrouwelijke
ongedocumenteerden direct in de gevangenis.
VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. De ontspannings- en mogelijkheden om te luchten dienen
opnieuw geïntroduceerd te worden.
2. Ventilatie en hygiene dienen urgent verbeterd worden.
3. Een calamiteitplan en de hiermee gepaard gaande training en
ontruimingsoefeningen communiceren.
4. Het structureel opheffen van het gemengde regiem waar er
momenteel sprake is van een verergering van de situatie.
5. Wat betreft de vrouwelijke arestanten; deze dienen adequate
mogelijkheid voor luchten te krijgen.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE
DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN
INHOUD VERBETERPLAN

Ingeleverd 26 april 2019
 Calamiteitenplan SDKK
 Ontruimingsplan SDKK
 Presentatie Verbetering Vreemdelingenbarakken

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

Vastgesteld is dat het verbeterplan (ref.
Verbeterplan_VRMD_20161215) onvoldoende uitgevoerd is.
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