INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Vreemdelingenbewaring

LOCATIE

Vreemdelingenbarakken/Blok 3/SDKK Koraal Specht

INSPECTIEDOEL

De CTA-CW had op 10 juni 2019 een afspraak met de SDKK om te
praten over de plannen van de verbouw van de vreemdelingenbarakken en over enige algemene onderwerpen waaronder
inzage door een patiënt in het eigen medisch dossier. Tijdens dat
onderhoud bracht de CTA-CW haar bezwaren naar voren
aangaande de inrichting en de wijze waarop deze verbouwing
plaatsvindt. Na afloop hiervan is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de voortgang van de verbouwing van de barakken te
bekijken, Daarbij is geconstateerd dat de mannelijke
ongedocumenteerden in het daaraan voorafgaande weekend
naar Blok 3 waren overgebracht.

INSPECTIEDATUM

10-06-2019

TOETSINGSKADER/METHO
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

Geplande vergadering met de directie van SDKK. Hierna
bezichtiging van de vreemdelingenbarakken.
Datum vorig bezoek aan vreemdelingenbarakken: 19-03-2019

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De mannelijke ongedocumenteerden verbleven op de dag van de
inspectie in Blok 3, nadat zij een dag eerder daar naartoe waren
overgebracht. De reden hiervoor was dat er op die dag, danwel
tot twee dagen daarvóór, in de vreemdelingenbarakken enige
onregelmatigheden hadden plaatsgevonden, die het naar de
mening van de leiding van SDKK noodzakelijk maakten dat zij
naar Blok 3 moesten worden overgebracht.
De vrouwelijke ongedocumenteerden verbleven op die dag in de
Vrouwenafdeling van de SDKK. Deze vrouwelijke ongedocumenteerden verblijven sinds geruime tijd op de Vrouwenafdeling,
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tezamen met vrouwelijke gedetineerden en vrouwelijke
arrestanten.
TOESTAND VEILIGHEID

Er kan geconcludeerd worden dat tot op de dag van deze
inspectie er nog steeds een veiligheidsplan ontbreekt.

TOESTAND VERZORGING

Er is niet met de vrouwelijke ongedocumenteerden en noch
met de vrouwelijke arrestanten in de vrouwenafdeling
gesproken.
Wel moet de CTA-CW opmerken dat de vrouwelijke arrestanten
nog steeds niet op de correcte wijze worden gelucht; zij mogen
in een met gaas afdekte gang vóór hun cellen luchten en niet in
de “grote” luchtruimte.
De CTA-CW heeft wel met de mannelijke ongedocumenteerden
in blok 3 gesproken. Zij hadden de volgende klachten:
 Zij zijn op onheuse gronden naar Blok 3 overgebracht,
omdat volgens hun zeggen, de SDKK van mening was
dat er een uitbraakpoging in voorbereiding was. Er was
nl. een steenblok, dan wel meerdere, uit een muurtje
afgebroken. Schijnbaar waren de ongedocumenteerden
aan het luchten en aan het einde van de luchtingstijd
niet bereid om terug te keren naar hun barakken. Zo te
zien zijn de ongedocumenteerden fysiek hardhandig
aangepakt. Uiteindelijk werd er op hun geschoten met
rubberen kogels. Drie van de ongedocumenteerden
toonden inschot-littekens op hun borst; bij een van hen
konden (open) wonden geconstateerd worden.
 Een andere ongedocumenteerde had een verband om
zijn hoofd en aan een gedeelte van zijn arm.
 Nog een andere ongedocumenteerde had littekens aan
zijn rug.
 Volgens de ongedocumenteerden hadden zij om
medische verzorging gevraagd ter verzorging van hun
wonden/littekens; dit is volgens hun geweigerd, danwel
is hieraan niet voldaan.

TOESTAND BEJEGENING

De ongedocumenteerden hadden, naast het gebruikte geweld
en de overplaatsing naar blok 3 geen andere klachten. Over de
bewaarders, uitgezonderd een vrouwelijke, hadden de
ongedocumenteerden geen negatieve opmerkingen.
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BESCHOUWING

De bewaarders in Blok 3 en in de Vrouwenafdeling waren open
met de CTA-CW en hebben alle medewerking verleend bij de
uitvoering van onze inspectie. Op het verzoek om medische
verzorging te bieden aan de mannelijke ongedocumenteerden
die dat nodig hadden, werd prompt gehandeld.

CONCLUSIE

Verbouw barakken
Dit project brengt onder meer met zich mee dat de
ingeslotenen in toenemende mate in een restrictieve omgeving
(vide de celvormige inrichting) zullen worden gehuisvest. De
opsluiting van de ongedocumenteerden zal na oplevering van
de vernieuwde barakken vergelijkbaar zijn met die van de
strafgevangenen. De mogelijkheden voor het luchten en voor
recreatie zijn reeds lang (ca. 2,5 jaar) niet, danwel beperkt
aanwezig. De huidige Fase 2 dient feitelijk Fase 0 te zijn, dus
naar voren gehaald te worden. CTA-CW kan niet akkoord gaan
met de huidige verbouw(-plannen).
In het weekend van 8-9 juni 2019 heeft zich iets voorgedaan in
de vreemdelingenbarakken die duidelijk niet door de beugel
kan. Ongedocumenteerden zijn hierbij hardhandig aangepakt
op een wijze die in eerste instantie totaal afgekeurd dient te
worden. Wat de zaak nog erger maakt, is dat aan hen medische
verzorging is onthouden vanwege niet-verklaarbare redenen.
CTA-CW heeft de SDDK een rapport gevraagd van hetgeen zich
voorgedaan heeft om een definitief standpunt in te nemen en
mogelijke verbeteringen voor te stellen.
In dit rapport wordt hier nogmaals aangehaald hetgeen in ons
vorig rapport onder dit punt is geschreven:
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 deze 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
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sprake van een gemengd regiem waarbij gevangenen,
ongedocumenteerden en arrestanten in hetzelfde deel van de
gevangenis zijn ingesloten. De verzorging en de bejegening die
elk van hen toekomt, gaat hieronder lijden. Dit is geen
acceptabele situatie.
Tot zover de aanhaling.
Medisch dossier
Het huidige protocol van de SDKK, dat de arts beslist of iemand
zijn dossier kan ontvangen, dient herzien te worden tegen het
licht van het recht van een patiënt , om te allen tijde over
zijn/haar eigen medisch dossier te kunnen beschikken,
uiteraard na hiervoor getekend te hebben.
VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

SDKK wordt aanbevolen om de verbouw te her-evalueren.
Het eventuele gemengde regiem waaronder
ongedocumenteerden vallen, dient structureel opgeheven te
worden.
Er dient met de meeste spoed een specifieke geweldsinstructie,
toepasbaar op de vreemdelingenbarakken, vastgesteld en
geïmplementeerd te worden. De (wijze van) aanpak van
onregelmatigheden in de vreemdelingenbarakken dient nl.
toegespitst te zijn op de formele status van de ongedocumenteerden, hetgeen thans niet het geval is.
SDKK wordt aanbevolen het huidige protocol voor inzage in het
eigen medische dossier door een patiënt, te herzien.
Een calamiteitenplan en de hiermee gepaard gaande training
en ontruimingsoefeningen dienen nu wel snel “in place” te zijn.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE
DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

19 juni 2019

4 juli 2019
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STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

De uitvoering van vorige verbeterplannen, waarin is
opgenomen dat o.a. huisregels vertaald zullen worden in de
engelse en spaanse taal en dat het dagprogramma v.w.b.
ontspanning en lectuur, verbeterd zouden worden, heeft nog
niet plaatsgevonden.
De uitvoering van het laatst ingediende verbeterplan zal bij een
volgende inspectie worden geëvalueerd.
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