INSPECTIERAPPORT CTA-CW
JUSTITIELE ORGANISATIE

Vreemdelingenbarakken in gebruik als politiecellen

LOCATIE

Terrein Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK)
Vreemdelingenbarakken

INSPECTIEDOEL

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

INSPECTIEDATUM

21-7-2020

VORIGE INSPECTIEDATUM

10-02-2020

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 en aangekondigd bezoek .

TOESTAND
VERBLIJF/HUISVESTING

De verbouwing van de barakken is nog niet afgerond . De zuidelijke
vleugel waar de vrouwen in zaten is nog niet aangepakt, en is aldus
niet in gebruik. Het gedeelte van de barakken waarin de
ongedocumenteerde mannen zaten ,wordt thans (als covidmaatregel) uitsluitend gebruikt om politiearrestanten gedurende de
eerste 14 dagen na de aanhouding in op te sluiten. Na de periode
van 14 dagen worden deze arrestanten voor verder onderzoek c.q.
nadere opsluiting, naar het Huis van Bewaring gebracht.
Op de dag van de inspectie verbleven er slechts 4 politiearrestanten
in deze barakken.
De meeste cellen zijn niet in gebruik en er zijn veel vrije ruimtes.
Deze situatie bewerkstelligt ook een algemene indruk van een
ordelijke omgeving.
Geconstateerde gebreken bij de barakken:
1. Intercom is niet in werking (defect)
2. Wekelijkse doorspoeling van de douches geschiedt niet
3. De vluchtroute staat niet duidelijk aangegeven.
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TOESTAND VEILIGHEID

De veiligheid van personeel/beveiligers en ingeslotenen bij calamiteit
is niet voldoende gewaarborgd. Er is nog geen goedgekeurd
noodplan/calamitieitenplan aanwezig.
Qua personeelsbzetting het volgende:
Per shift worden minimaal twee politieagenten die normaal dienst
verrichten bij andere politieposten van het KPC, bij de barakken
ingedeeld om de arrestanten te bewaken. De sterkte van de
aanwezige personeelsbezetting schijnt dan afhankelijk te zijn van
het aantal ingeslotenen.
De gevangenbewaarders van de SDKK schijnen, na de overname
door het KPC, geen bemoeienis meer te hebben met de bewaking en
het verzorgen van de ingeslotenen in de barakken.
Tijdens het gesprek met de aanwezige politieagenten kregen de
commissieleden de indruk dat de informatieoverdracht ten tijde van
overdracht aan het KPC, v.w.b. gemaakte afspraken/richtlijnen
betreffende de arrestantenzorg, kennelijk door de acute
veranderingen, niet op adequate wijze is geschiedt.
Nu dat de BHVers van de SDKK niet meer in de barakken aanwezig
zijn, is het de bedoeling dat de politieagenten/beveiligers (zonder
enige oefening) de BHV-taken moeten overnemen. Het een en ander
met alle gevolgen ten aanzien van de veiligheid van de ingeslotenen.
Omtrent de bovenvermelde geconstateerde gebreken konden de
aanwezige politieagenten/beveiligers geen adequate antwoorden
geven.

TOESTAND VERZORGING

De voeding, luchten, ontspanning en de hygiëne, zijn voldoende
gewaarborgd. De commissie constateert ook dat er een nieuwe
ontspanningsruimte is gebouwd die kennelijk door de ingeslotenen
sterk wordt gewaardeerd, aangezien ze hun dag in die ruimte
doorbrengen.
Gezien het feit dat de barakken thans onder de verantwoordelijkheid van het KPC vallen, is het de bedoeling dat de medische
verzorging van deze arrestanten eveneens onder de verantwoordelijkheid van het KPC valt.
De politie-arts, dhr Maduro, verricht medische werkzaamheden
toevallig zowel voor het KPC als voor SDKK.

TOESTAND BEJEGENING

De commissieleden hebben tijdens deze inspectie geen gesprekken
gevoerd met de ingeslotenen. Aan de andere kant hebben de
commissieleden ook geen klachten van de vier ingeslotenen
ontvangen aangaande de bejegening, op het moment dat de
commissieleden werden rondgeleid.
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De door de commisie geconstateerde rust onder de ingeslotenen,
doet concluderen dat de bejegening in orde was.

BESCHOUWING

Zoals bovenvermeld zijn de ongedocumenteerde vreemdelingen
(mannen) allemaal van de barakken naar Blok 1 verplaatst. Voorlopig
is er veel ruimte ontstaan in de barakken. Bij de inspectie waren er in
totaal 4 arrestanten in het verbouwde mannelijk gedeelte. De
situatie in het gebruikte gedeelte was overzichtelijk en (uitgezonderd
de douches) redelijk schoon.
De politieagenten/beveiligers waren open en meewerkend en
hebben de CTA-CW alle gevraagde informatie verstrekt.

CONCLUSIE

Met de hoogste prioriteit dient aandacht te worden besteed aan:
1. Verschaffen van de nodige informatie m.b.t. de afspraken gemaakt
tussen het KPC en de SDKK, aan de politie agenten/beveiligers door
de leiding van het KPC.
2. het informeren aangaande en het houden van
ontruimingsoefeningen.

VOORSTEL
VERBETERPUNTEN

1. Intercom dient te worden gerepareerd. (werkende camera’s
alleen is niet voldoende).
2. Wekelijkse doorspoeling van de douches is noodzakelijk; een
duurzamere oplossing is echter dat de afvoer verbeterd wordt.
3. De vluchtroute ingeval van calamiteiten dient duidelijk te zijn
aangegeven
4. Een specifiek Calamiteitenplan voor de vreemdelingenbarakken
afronden, onder goedkeuring van de Brandweer.

DATUM BESPREKING
INSPECTIE MET
ORGANISATIE

26.08.20

DATUM INLEVERING
VERBETERPLAN

Verbeterplan is ondanks diverse verzoeken niet ingeleverd.

INHOUD VERBETERPLAN
STATUS UITVOERING
VERBETERPLAN

N.t.z.
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