INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Vreemdelingenbewaring

LOCATIE

Vreemdelingenbarakken/Vrouwenafdeling SDKK

INSPECTIEDOEL

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de
toestand van de zorg vn de ingeslotenen op de specifieke locatie te
kunnen beoordelen. Deze inspectie had met name als doel het

vaststellen van de verblijfsduur van de ingesloten
ongedocumenteerde vreemdelingen, de locatie van de insluiting
en de toegang tot juridische ondersteuning.
INSPECTIEDATUM

10.02.2020

(Vorige 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 inspectie door CTA-CW.

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De mannelijke ongedocumenteerden verbleven op de dag van
de inspectie deels in de Barakken en deels in Blok 1.
Barakken:
1. De faciliteiten zien er vuil uit. De ingeslotenen klagen
erover dat ze niet altijd zeep ontvangen voor de
schoonmaak.
2. Diverse items werken niet. Een douche afvoer is kapot en
het water loopt over in de slaapruimte. Een toilet is
onbruikbaar en dit is ook het geval met twee van de drie
wasbakken.
3. In de slaapruimte zijn er geen fans aanwezig waardoor
het vooral overdag warm kan worden.
In het kort; de faciliteiten zijn verder achteruit gegaan
sinds de laatste inspectie in 2019.
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De nieuwe recreatieruimte is in aanbouw als onderdeel van het
verbouwproject van de Barakken.
TOESTAND VEILIGHEID

Er kan geconcludeerd worden dat tot op de dag van deze
inspectie er nog steeds een calamiteits-/ontruimingsplan
ontbreekt voor de barakken. SDKK beschikt over een concept
plan maar het oefenen van het calamiteitsplan wordt steeds
uitgesteld.

TOESTAND VERZORGING

Er is niet met de vrouwelijke ongedocumenteerden in de
vrouwenafdeling gesproken (zie Beschouwing).
De CTA-CW heeft wel met de mannelijke ongedocumenteerden
in de barakken gesproken. Zij hadden de volgende klachten:
1. Lunch wordt laat bezorgd (ca. 14:00-15:00) en de porties
zijn klein. Aangegeven wordt dat men daardoor gewicht
verliest.
2. Er wordt onvoldoende tandpasta verstrekt.
3. Er is geen toegang tot een tandarts.
4. Geklaagd wordt over de hygiëne van de container waarin
thee verstrekt wordt.
5. Aanbod TV kanalen is beperkt tot de kanalen 3 & 8 die zij
veelal niet kunnen verstaan.
6. Ingeslotenen hebben niet zoals de strafgevangenen
toegang tot de ‘kantine’ voor aankoop van spullen.

TOESTAND BEJEGENING

De ongedocumenteerden hadden geen specifieke opmerkingen
dan wel klachten betreffende hun bejegening.

BESCHOUWING

Toegang tot juridische ondersteuning is geregeld. Door de
ingeslotenen is dit bevestigd. De advocaten mogen echter sinds
kort, uit veiligheidsoverwegingen, geen bezoek brengen in de
barakken zelf maar enkel in een kantoorkamer hun cliënten
spreken.
Als onderdeel van de inspectie is uitvoerig gesproken met SDKK
inzake met name het verbouwproject van de barakken.
Strafgevangenen hebben toegang tot de kantine voor inkopen.
Ongedocumenteerden komen echter niet in aanmerking voor
deze ‘kantine regeling’. Ten tijde van de inspectie was er sprake
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van 11 (8 mannen en 3 vrouwen) aanvragers voor bescherming
(asielzoekers) die reeds geruime tijd ingesloten zijn (tot 361
dagen). De ‘kantine regeling’ dient ook voor hen van toepassing
moeten zijn.
CONCLUSIE

Algemeen
De verblijfsduur van de ongedocumenteerden, met name de
aanvragers voor bescherming, is erg lang. Nadere evaluatie van
het beleid inzake de aanvragers voor bescherming is
aanbevolen.
In vergelijking met de situatie vastgesteld op 10 juni 2019 is
sprake van een achteruitgang wat betreft de barakken. De
faciliteiten zijn verder achteruit gegaan. Een aantal toiletten en
wasbakken zijn kapot en enkele douches lopen over in de
slaapruimte.
De ingeslotenen in de barakken klagen over de faciliteiten, hoge
temperatuur en het eten wat betreft de tijdigheid ervan maar
ook de hoeveelheid eten.
De huidige barakken zijn niet acceptabel ter insluiting van
personen.
Verbouwing barakken
Als eerder aangegeven in o.a. het inspectieverslag van 10 juni
2019, blijft de hoge temperatuur in de nieuwe cellen een punt
van zorg.
Aanbevelingen
1. De verbouwing van de barakken versneld afronden.
2. Toegang Kantine; SDKK zal nagaan of de regeling voor de
strafgevangenen ook van toepassing kan zijn voor de
groep ongedocumenteerden.
3. Nadere informatie van SDKK en Justitie aangaande
asielprocedure en het gevoerde beleid.
4. Evaluatie lang verblijf ongedocumenteerden in barakken
vis a vis de procedure voor aanvraag bescherming.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

26.08.20

DATUM INLEVERING

30.10.20
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VERBETERPLAN
INHOUD VERBETERPLAN

• Verbouwing
Er zijn ventilatoren geplaatst bij de cellen (fase 1 van de verbouwing).
Ook de recreatiezaal is gereed waardoor er ook tijd in deze ruimte kan
worden doorgebracht. Bij de nieuwbouw zullen de aspecten ventilatie
en omgaan met hoge temperaturen meer rekening worden gehouden.
• Opstellen Calamiteiten/ontruimingsplan
Voor de nieuwbouw zal in samenwerking met de brandweer een
brandveiligheidsplan en ontruimingsplan worden opgesteld.
• Verblijfsduur van de ongedocumenteerden
Op 4 september 2020 zijn de 2 ongedocumenteerden die vanwege de
aanvraag van bescherming al langer dan een jaar wachtten op
antwoord, vrijgelaten naar de maatschappij, in afwachting van een
beslissing. De duur van de behandeling van de aanvragen is onder de
aandacht van degenen die bij dit proces betrokken zijn.
• Kantine regeling voor ongedocumenteerden
Een kantine regeling voor ongedocumenteerden is in ontwikkeling. Er
is een gesprek gevoerd met de leverancier van de kantine artikelen
voor de gedetineerden. Definitieve uitwerking moet nog plaatsvinden.
Ter overbrugging kunnen familieleden en kennissen op maandag en
vrijdag tussen 9 en 12 uur basis producten afleveren bij de
hoofdingang t.b.v. voor hun ongedocumenteerde familieleden en/of
kennissen.

STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

---
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