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De commissie Toezicht Arrestantenzorg Curaçao, afgekort CTA- CW, ingesteld krachtens Landsbesluit
van 23 januari 2015 no. 2014/058153 j.o. Landsbesluit no. 2016/028490, heeft tot taak het bewaken van
de naleving van het beleid door de justitiële instellingen, het bewaken van de kwaliteit van de
arrestanten- en detentiezorg in de politiecellen, van de ingeslotenen in de vreemdelingenbarakken.
Alsmede heeft de commissie de taak tot het instellen van een klachtenprocedure voor
politiearrestanten en tijdelijk bewaarde vreemdelingen en voor personen in Brasami en de Justitiële
Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) die zich daarin vanwege een strafrechtelijke maatregel bevinden; tevens
dient de commissie ontvangen klachten te behandelen en te adviseren over de afhandeling ervan.
Na de formele installatie van de commissie in juni 2015 is een aanvang gemaakt met de voorbereidende
werkzaamheden waarbij de nodige werkdocumenten zijn opgesteld. Verder zijn er werkbezoeken
afgelegd aan en gesprekken gevoerd met verschillende “stakeholders”, waaronder de direct
betrokkenen, teneinde de commissie in staat te stellen zich een duidelijke taakopvatting eigen te doen
maken. Daarbij heeft de commissie oriëntatie bezoeken afgelegd aan de locaties waar de ingeslotene
zich bevinden/ of, die aan haar toezicht zijn onderworpen.
In augustus 2016 heeft de commissie haar website gelanceerd ten behoeve van de informatie en
voorlichting aan het publiek aangaande haar werkzaamheden en bevindingen.
De inhoudelijke inspecties zijn in september 2016 begonnen waarbij de commissie met enige regelmaat
bezoeken aflegt aan de cellencomplexen; op dit moment hebben alle 6 locaties een inhoudelijke
inspectie achter de rug. De verwerking van de bevindingen ondergaat steeds een behandelprocedure
waarin de verantwoordelijke functionaris van de bezochte locatie hierna de gelegenheid krijgt om
kennis te nemen van de bevindingen en de mogelijkheid wordt geboden om een verbeterplan op te
stellen, die vervolgens door de commissie wordt gemonitord.
Bij de inhoudelijke inspecties wordt gekeken naar de fysieke situatie van het complex, de zorg en de
bejegening en de veiligheid van de ingeslotenen.
Het oordeel van de commissie na de inspecties gedaan in 2016 is als volgt:
1. De huisvesting en veiligheid van de arrestanten/ingeslotenen wordt samengevat als
onvoldoende;
2. Er is sprake van een structureel probleem voor wat betreft de personele bezetting zowel in
kwalitatieve als kwantitatieve zin;
3. De bejegening van de arrestant/ingeslotenen is voldoende/goed
De commissie vraagt prioritaire aandacht om verbeteringen door te voeren.

Openstaande punten uit 2016 die aandacht behoeven:
- Publicatie van de Ministeriële Regeling met algemene werking houdende regels over de
inrichting van een politiecellencomplex en de registratie van ingeslotenen;
- Vaststelling publicatie van de Ministeriële Regeling met algemene werking aanwijzing van de
inrichtingen bestemd voor insluiting van politiearrestanten;
1

-

Vergoeding aan de secretaris van de commissie
Problematiek van de verschillende regimes in de politiecellencomplexen
Her-instelling Klachtencommissie Politieel Optreden
Centrale klachtenprocedure en –afhandeling justitiële keten
Voortzetting project Nieuwbouw cellencomplex

2

In dit jaarverslag brengt de Commissie van Toezicht op de Arrestantenzorg Curaçao, (CTA –CW) verslag
uit van haar werkzaamheden en bevindingen over het jaar 2016.

In september 2013 is een verdachte in een strafzaak op Curaçao dood aangetroffen in een politiecel van
het wijkteambureau te Barber.
Dat was voor de Minister van Justitie aanleiding om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de
zorgomstandigheden en de daaraan gekoppelde ambtelijke verantwoordelijkheden in verband met de
dood van de verdachte.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het detentiewezen waaronder de arrestantenzorg
verbeterd dient te worden. Het moet op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau gebracht en onderhouden
te worden.
Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van Onderzoek werd bij
Landsbesluit van 23 januari 2015 no. 2014/058153 de Commissie Monitoring en Toezicht Politiecellen
Curaçao, opgericht om een continue en onafhankelijke “oog en oor” functie op de uitvoering van de
justitiële instellingen van de noodzakelijke verbeteringen van de arrestanten- en detentiezorg te
bereiken.
Deze Commissie nader te noemen de Commissie van Toezicht Arrestantenzorg Curaçao en afgekort CTACW, krijgt onder meer als taak het bewaken van de naleving van het beleid door de justitiële instellingen,
het bewaken van de kwaliteit van de arrestanten- en detentiezorg in de politiecellen en het instellen van
een klachtenprocedure voor politiearrestanten en voor de bewoners van Brasami en Justitiële
Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) alsmede het behandelen van de klachten en het adviseren over de
afhandeling ervan.
Bij Landsbesluit no. 2016/028490 wordt het toezichtsgebied van de CTA-CW uitgebreid met het toezicht
op de vreemdelingenbewaring in de vreemdelingenbarakken.
De CTA-CW heeft een aanvang gemaakt met haar werkzaamheden op 2 juni 2015 na de formele
installatie van de Commissieleden door de Minister van Justitie.
Na een inventarisatie van de wet- en regelgeving en andere relevante documenten met betrekking tot
de arrestanten- en detentiezorg is een plan van aanpak opgesteld om aan de hand van de taakopdracht
tot een planmatige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen komen.
De volgende documenten zijn geproduceerd:
1. Reglement en Werkwijze van de Commissie
2. Gedragscode Commissie
3. Klachtenprocedure arrestanten-JJIC en Brasami
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4. Communicatie instrumenten:
• Informatiebrochure taken CTA-CW
• Email en website
Ter kennismaking en oriëntatie van het werkveld zijn bezoeken afgelegd aan:
- 3 politiecellencomplexen te Barber, Rio Canario en Blok 1
- Vreemdelingenbarakken
- Raad voor de Rechtshandhaving
- Ministerie van Justitie- het Management Team
- Het Openbaar Ministerie
- Korps Politie Curaçao (KPC)
- Directeur Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC)
- Directeur Brasami
- Orde van Advocaten
- Ex-voorzitter Klachtencommissie Politieel Optreden
Ook zijn mailcontacten gelegd met het Landelijk Centrum Toezicht Arrestantenzorg en met de
Rotterdamse Commissie Toezicht Arrestantenzorg om ervaring- en kennisuitwisseling tot stand te
brengen.
De Commissie heeft een verzoek ingediend voor een werkbudget van Nafl. 75.000 voor het
begrotingsjaar 2016. Vanwege de start van de commissie in juni 2015, kon dit verzoek niet meer worden
gehonoreerd.
Ondanks dat artikel 7 van het benoemingsbesluit van de commissie, bepaalt dat
“Aan de leden en secretaris van de Commissie wordt een vergoeding naar reden van f. 500, -(vijfhonderd
gulden) per maand toegekend”, heeft de vergoeding aan de secretaris in 2015 en 2016, niet
plaatsgevonden.
De commissie heeft in haar rapportages aan de Minister van Justitie een aantal aandachtspunten
aangegeven die de kwaliteit van de arrestantenzorg mogelijkerwijs kunnen beïnvloeden en nog steeds
actueel zijn:
1. de vraag of het Landsbesluit die de taak en instelling van de Commissie regelt een voldoende
wettelijke grondslag biedt voor de toezichtstaak van de Commissie.
2. Tekort aan politiecellencapaciteit; dit tekort kan een gevolg zijn van een absoluut tekort aan
adequate politiecellen en/of een gevolg van de plaatsing, uit veiligheidsoverwegingen, van
veroordeelden in politiecellen.
Aanbeveling: een analyse maken van de noodzakelijke politiecellen capaciteit.
3. Klachtencommissie Politieel Optreden is vanaf 2012 niet operationeel.
Aanbeveling: instelling van een nieuwe Klachtencommissie Politieel Optreden ter bescherming
van de burger.
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4. Gemis klachtenafhandeling binnen justitiële keten: er is een vacuüm in de afhandeling van
klachten in de justitiële keten. Er zou of geen klachtmogelijkheid zijn of de klachten worden niet
conform een vastgestelde procedure afgehandeld.
Aanbeveling: instelling van een formele klachtprocedure voor de justitiële keten met een
centrale klachtafhandeling.
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De Commissie Monitoring en Toezicht Politiecellen Curaçao heeft in het jaar 2016, dertig (30) keer
vergaderd.
In de week van 16-24 april 2016 heeft de Commissie een zeer vruchtbaar werkbezoek aan Nederland
afgelegd waarbij verschillende Nederlandse CTA’s, politiecellencomplexen, Penitentiaire inrichtingen en
vreemdelingenbewaring zijn bezocht. Ook heeft de CTA CW deelgenomen aan de Landelijke Conferentie
van de CTA’s Nederland. Het verslag van het werkbezoek is op 18 mei 2016 nr. 2016/019419,
aangeboden. De CTA- CW heeft op 2 juni 2016 een vergadering gehouden met de Commissie van
Toezicht (CvT) SDKK. Bespreekpunten waren: de beklagprocedure en de wijze van taakinvulling van de
CvT en van CTA CW en een standpuntbepaling over het toezicht op de vreemdelingenbewaring.
Bij Landsbesluit no. 2016/028490 wordt het toezichtsgebied van de CTA-CW uitgebreid met het toezicht
op de vreemdelingenbewaring in de vreemdelingenbarakken.
De CTA-CW heeft in september 2016 een aanvang gemaakt met de onaangekondigde inspectiebezoeken
aan de verschillende justitiële instellingen/complexen waar arrestanten en jeugdigen/verslaafden op
strafrechtelijke titel zijn opgenomen. Daartoe is een jaarplanning gemaakt dat loopt over de periode
september 2016 – augustus 2017. De inspecties zijn door koppels van 2 CTA leden uitgevoerd. Van de
bevindingen tijdens een bezoek aan een of meer politiecellen en ophoudkamers wordt een
inspectieverslag opgesteld, die met de verantwoordelijke leidinggevende wordt besproken. De
organisatie levert daarop een verbeterplan in. Beide worden uiteindelijk in aangepaste vorm
gepubliceerd.
Een Publicatie protocol beschrijft de werkwijze bij openbaarmaking van documenten op de website van
de Commissie.
Op 26 augustus 2016 lanceert CTA-CW haar website: www.toezichtarrestantenzorg.cw.
Alle organisaties die onder toezicht staan van de CTA-CW kregen informatiepakketten inhoudende een
poster met foto’s van CTA CW leden, brochures en klachtenformulieren.
Op 18 oktober 2016 krijgt de CTA-CW een presentatie van het KPC van het project
Nieuwbouwcellencomplex. De commissie heeft tijdens de presentatie opmerkingen en aanbevelingen
gedaan. Het KPC belooft om erop terug te komen.
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De commissie bestaat uit 4 leden, 3 zijn onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris.
Bij de samenstelling van de commissie is rekening gehouden met de benodigde maatschappelijke en
bestuurlijke deskundigheid en ervaring van de leden.
De commissieleden worden benoemd voor de duur van 3 jaren. Zij kunnen door de Minister van Justitie
worden herbenoemd.
De commissie is samengesteld uit de volgende personen:
De heer mr. Franklin m. Hanze – voorzitter
De heer Richenel. T. Meulens MBA – lid
De heer ir. Alfio R.B. Troeman MBA – lid
Mevrouw Lucette E. Tielen-Martes MSc. – Ambtelijk secretaris

De commissie heeft tot taak toezicht te houden op de arrestantenzorg in de politiecellen(complexen) te
Rio Canario, Barber en Blok 1, in de vreemdelingenbarakken en op de strafrechtelijke ingeslotenen in
Verslavingskliniek Brasami en de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao. Het betreft toezicht op de zorg voor
de huisvesting, veiligheid, verzorging en bejegening van de ingeslotenen c.q. arrestanten.
Daarnaast heeft de commissie tot taak het behandelen van klachten van politiearrestanten en voor de
bewoners van Brasami en Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) alsmede het adviseren over de afwikkeling
daarvan, voor zover die klachten betrekking hebben op aangelegenheden betreffende
politiecellencomplexen zoals onder meer:
- De infrastructuur van de politiecellen;
- Het regime in detentie;
- Het verblijf in een politiecel;
- Het vervoer.
Ook heeft de commissie tot taak op verzoek of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de Minister van
Justitie over aangelegenheden betreffende de arrestantenzorg.
Eenmaal per kwartaal brengt de commissie verslag uit over haar werkzaamheden en bevindingen aan de
Minister van Justitie.
De regels voor de inrichting van een politiecellencomplex en de registratie van gegevens van ingeslotenen
inclusief de procedure bij suïcide zijn nog niet vastgesteld. De commissie gebruikt de normen van het CPT
voor de beoordeling van de situatie binnen de inrichtingen.

De commissie stelt zich door inspecties op de hoogte van de toestand van de arrestantenzorg en de zorg
aan ingeslotenen om haar taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen. De commissie is in september 2016
begonnen met de daadwerkelijke inspecties die op basis van een jaarplanning worden gedaan. De planning
loopt van september 2016 tot en met augustus 2017.De inspectiebezoeken zijn onaangekondigd en worden
steeds uitgevoerd door 2 commissieleden.
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De inspectie gebeurt aan de hand van een vastgesteld model inspectieverslag. De leden van de
commissie hebben, op vertoon van een door het Ministerie van Justitie vastgesteld
legitimatiebewijs waaruit blijkt dat zij lid zijn van de commissie, te allen tijde toegang tot de locaties
waar arrestanten/ingeslotenen worden vastgehouden, behalve voor zover en voor zolang het een
plaats betreft waar een ingeslotene op dat moment wordt gehoord of waar hij medisch wordt
onderzocht.
De richttijd voor het verkrijgen van toegang is 15 minuten nadat de Commissie zich gemeld
heeft. Bij het verstrijken van deze richttijd kan de Commissie zich terugtrekken en rapporteren
dat er geen toegang is verleend.
De leden van de commissie zijn, ter uitvoering van hun taken, bevoegd alle ingeslotenen en
bezoekers van de politiecellen(complexen), ook wanneer hen beperkingen als bedoeld in artikel
81, 90 en 534 van het Wetboek van Strafvordering zijn opgelegd, en in de
vreemdelingenbarakken, Brasami en JJIC, vragen te stellen.
De leden van de commissie worden door de politiechef of inrichtingsdirecteur geïnformeerd over
de veiligheidsvoorschriften en dienen de op grond daarvan gegeven aanwijzingen door ambtenaren
van politie en het personeel, terstond op te volgen.
De korpschef of inrichtingsdirecteuren brengen alle voor de uitoefening van de taken van de
commissie van belangrijke beleidsvoorschriften en uitvoeringsregels, feiten en omstandigheden, ter
kennis van de commissie.
Leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht van al wat hen in de uitoefening van hun
taken ter kennis komt behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking
verplicht of uit de tenuitvoerlegging van hun taken de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
De Commissie en haar leden ontvangen van de korpschef en alle overige ambtenaren alle door
haar gewenste inlichtingen en hebben het recht alle op de ingeslotene betrekking hebbende
bescheiden, waaronder tevens hun persoonsgegevens, in te zien en/of in gedrukte vorm op te
vragen en te ontvangen.
Van de bevindingen tijdens een inspectie wordt ten behoeve van de voor de (arrestanten)zorg
direct verantwoordelijke leidinggevende een verslag gemaakt. De korpschef/directeur ontvangt een
afschrift van dit verslag. Na de toevoeging van een verbeterplan worden beide uiteindelijk
gepubliceerd.
(Voor een nadere uitwerking van de procedure wordt verwezen naar het Reglement en Werkwijze van 5 juli 2016)
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De inspecties van de commissie richten zich in eerste instantie op zestal cellencomplexen die bestemd zijn
voor de opsluiting van arrestanten met overnachting. Het betreft:
- Politiecellen te Barber
- Politiecellen Rio Canario
- Politiecellen Blok 1 SDKK
- Vreemdelingenbarakken
- Verslaafdenkliniek Brasami afdeling Hamaka
- Jeugddetentie JJIC
Het is de bedoeling dat naast de reguliere cellencomplexen een aantal locaties met ophoudkamers worden
geïnspecteerd.
In 2016 heeft de commissie ter oriëntatie alle 6 cellencomplexen bezocht.
Er zijn 3 inspectiebezoeken afgelegd en hebben de commissieleden met 6 arrestanten gesproken.
In bijlage 1 zijn de specifieke gegevens m.b.t. de inspectiebezoeken opgenomen.

De commissie heeft een start gemaakt met inspectiebezoeken in september 2016.
Het eerste inspectiebezoek was op locatie politiecellencomplex Barber.
Toen de 2 commissieleden zich aankondigden bleek de dienstdoende arrestantenverzorger niet met
zekerheid te weten of de leden van de commissie konden worden toegelaten. Pogingen om de coördinator
arrestantenzorg telefonisch te bereiken mislukten. De commissie kreeg zodoende bij de start van haar
inspectiebezoeken geen toegang tot het cellencomplex door de onbekendheid van de CTA bij medewerkers.
Deze situatie was aanleiding om de informatie over de taak van de CTA wat per slot van rekening een
novum is, weer onder de aandacht van de Minister en de Korpschef te brengen.
De korpschef gaf daarop instructies om binnen de politieorganisatie het bestaan en de taakstelling van de
commissie te communiceren.
Ook de commissie heeft posters laten maken met foto identificatie van de commissieleden en de meest
belangrijke informatie voor meer bekendheid van de commissie voor de uitvoering van haar taak. Deze
poster werden opgehangen bij de ontvangstpost van alle te inspecteren locaties.
Voor de inspectie bij Blok 1 en de vreemdelingenbarakken is met de directeur van de gevangenis afspraken
gemaakt voor toelating en begeleiding.
Hierna is de commissie tijdens haar inspectiebezoeken over het algemeen enthousiast ontvangen en
begeleid.
De commissie heeft in 2016 op alle geïnspecteerde locaties signalen ontvangen van arrestantenverzorgers
en begeleiders van de door hen ervaren onderbezetting.
Bij Blok 1 was de situatie zodanig dat er slechts 1 arrestantenverzorger op dienst was en de ingeslotenen
daardoor niet kon worden ontsloten, en geen ontbijt hebben gekregen tot 10.30 uur, toen versterking
kwam.
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De commissie heeft geconstateerd dat de huisvesting situatie over het algemeen niet op orde is.
Gebreken worden niet of na lange tijd verholpen. Het feit dat de bewoners zelf de ruimtes schoon moeten
maken en er geen algemene schoonmaak is, constateert de commissie dat de hygiënische situatie met
name in douches en toiletten te wensen overlaat.
De bevindingen van de commissie bij de geïnspecteerde locaties worden hieronder toegelicht.
Vreemdelingenbarakken: de intercom van de mannenbarak was defect. De temperatuur en ventilatie (m.n.
tijdens de warme maanden van het jaar is ondraaglijk. De verlichting is niet voldoende. De douches en
toiletten zijn onvoldoende schoon. Na een uitbraak heeft het lang geduurd voordat het beschadigde
gedeelte van het gebouw werd gerepareerd en was dus lange tijd onbruikbaar. Ook zijn
ontspanningsmogelijkheden (lectuur-spelletjes) zeer beperkt.
Na bespreking met de verantwoordelijken hebben zij een verbeterplan opgesteld en een termijn
aangegeven waarin de verschillende gebreken zullen worden opgepakt.
Blok 1: is gerenoveerd en is op orde. De hygiënische situatie van de douches en toiletten op cel laat te
wensen over.
JJIC-gesloten: Intercom op een cel werkte niet en wordt tijdelijk de cel niet gebruikt. De matrassen zijn van
schuimrubber en hebben geen voering. Hierdoor niet schoon te houden en erg onhygiënisch,
Er is geen onderzoekskamer voor een arts/verpleegkundige zodat de arts er niet meer komt.

Planning, uitvoering, registratie en evaluatie van BHV oefeningen zijn van groot belang voor de veiligheid
van arrestanten/opgeslotenen en arrestantenverzorgers, beveiligers en begeleiders.
De commissie constateert dat alleen de Vreemdelingenbarakken een bedrijfsnoodplan aanwezig is en BHV
oefeningen worden gehouden. De vluchtroute is echter niet aangegeven.
Blok 1 en JJIC gesloten hebben geen bedrijfsnoodplan en is niet bekend waar de vluchtroutes zijn en
worden geen BHV oefeningen gehouden. Er zijn wel blusmiddelen aanwezig en worden gangen en
nooddeuren vrij gehouden.
Het ontbreken van bedrijfsnoodplannen en BHV oefeningen vindt de commissie zorgelijk en dient ter
waarborging van de veiligheid van opgeslotene en personeel snel te worden opgepakt.

De regels voor de inrichting van een politiecellencomplex en de registratie van gegevens van ingeslotenen
inclusief de procedure bij suïcide zijn nog niet vastgesteld. Toch is na het incident te Barber wel degelijk
aandacht voor het voorkomen van suïcide bij ingeslotenen. De commissie dringt aan op de vaststelling en
publicatie van de wettelijke regelingen in deze.
Het totale oordeel over de huisvesting en veiligheid van de arrestanten/ingeslotenen kan worden
samengevat als onvoldoende.
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De norm voor de opslag en het verstrekken van medicijnen is, dat de voor de arrestanten/ingeslotenen
bestemde medicijnen bewaard dienen te worden in speciaal daarvoor bestemde bakjes en (afsluitbare)
medicijnkastjes. De overgebleven, ongebruikte medicijnen dienen gedeponeerd ter worden in een daarvoor
bestemde en af te sluiten (bus), die door een arts regelmatig wordt geleegd. De medicijnen dienen in
principe uitgezet te worden door een arts.
De commissie heeft tijdens haar inspecties geconstateerd dat de norm/werkwijze bij de geïnspecteerde
locaties meestal wel wordt toegepast.
De commissie zal in samenspraak met de sector gezondheid van het Ministerie van GMN komen met een
uniform beleid t.a.v. het uitzetten, verstrekking en opslag van medicijnen om veiligheidsrisico’s zo veel
mogelijk te verkleinen.

Als regel worden geen minderjarigen ingesloten in de politiecellencomplexen. Minderjarige jongens worden
overgebracht naar de gesloten faciliteit bij de JJIC terwijl minderjarige meisjes opgenomen worden in de
half open meisjesafdeling “Kara pa Solo” bij de JJIC.
In een enkel geval is het weleens voorgekomen dat de minderjarige die verdacht werd van een zwaar
geweldsdelict werd opgesloten in politiecellen te Barber. In die gevallen wordt de minderjarige alleen in een
cel geplaatst en worden de ouders gelijk in kennis gesteld.
Zoals dat ook gebeurt bij de gesloten faciliteit van de JJIC waar het regime gericht is op de specifieke zorg en
bejegening die de minderjarige behoeft.

De commissie heeft kennisgenomen van de problematiek die zich afspeelt in met name de
politiecellencomplex Barber en in mindere mate in Rio Canario waar al enkele jaren rekening gehouden
dient te worden met meerdere regimes tegelijkertijd. Dit vanwege het feit dat langgestraften uit
veiligheidsoverwegingen in een politiecel worden geplaatst. De laatste tijd komt het ook nog voor dat
illegale vreemdelingen door ruimtegebrek ook worden opgesloten in de politiecellen.
Deze situatie is ongewenst en onhoudbaar maar pogingen om tot een oplossing te komen hebben geen
resultaat gesorteerd.

De zorg voor arrestanten in politiecellencomplexen was in de eerste helft van 2016 in handen van de
beveiligers van de Stichting Beveiliging zorg. Deze beveiligers werden door de stichting minimaal opgeleid
voor hun taak.
Toen de SDKK een groot gedeelte van deze beveiligers terugriep om ingezet te worden in de gevangenis,
ontstond de situatie dat het politiecellencomplex te Rio Canario door een particulier beveiligingsbureau
wordt beveiligd. Bij de politiecellen te Barber worden deels beveiligers van het particuliere
beveiligingsbedrijf ingezet ter aanvulling van onderbezetting. Bij Blok 1 worden wel de ex-werknemers van
de stichting ingezet in de arrestantenzorg.
Bij JJIC en Brasami werken overdag sociaal pedagogische hulpverleners met de opgesloten minderjarigen en
worden de beveiligers ingezet voor in- en ontsluiting en tijdens de avonduren na 10.00 uur.
Op alle bezochte locaties werd aangegeven te kampen te hebben met een structurele onderbezetting.
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De commissie is uitermate bezorgd over het structureel probleem van de personele bezetting zowel in
kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De commissie is van oordeel dat dit met voorrang dient te worden
verbeterd.

De commissie heeft geconstateerd dat op geen van de locaties waar in 2016 inspectie heeft plaatsgevonden,
de huisregels verstrekt worden aan arrestanten/ingeslotenen. Ook zijn er geen huisregels in verschillende
talen. Bij binnenkomst zou de arrestant wel uitleg krijgen van de huisregels.
De commissie dringt in de bespreking er op aan dat iedere arrestant de beschikking krijgt over de huisregels.

De commissie heeft in 2016 tijdens hun inspecties met 6 arrestanten/ingeslotenen gesprekken gevoerd.
Locatie Vreemdelingenbarakken:
De ingeslotenen geven aan geen klachten te hebben over het vervoer en het verblijf in de barakken. Zij
geven wel aan moeite te hebben met de hitte en de slechte luchtcirculatie in de verblijfsruimten.
Locatie JJIC: gesproken met minderjarige die meerdere keren heeft vastgezeten. Zegt niet goed te worden
behandeld maar kon geen concrete zaken aangeven. Hij had wel klachten over de afwatering van de douche
en het eten. Een andere minderjarige had geen klachten.
Locatie Blok 1
Beide ingeslotenen gaven aan goed te zijn behandeld zowel tijdens vervoer als bij insluiting en verblijf.
Het totale oordeel over de bejegening van de arrestanten/ingeslotenen kan worden samengevat als
voldoende/goed
De commissie zal de kwaliteit van de arrestantenzorg nauwgezet monitoren
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Inspectielocaties

Aantal
bezoeken

Datum
inspectie

Cellen
Capaciteit

Aantal
ingeslotenen

Politiecellencomplex Barber

1

03-09-2016

-

-

Aantal
Gesproken
ingeslotenen
-

Vreemdelingenbarakken

1

28-10-2016

13

11

2

Huisblok 1 SDKK

1

8-11-2016

15

21

2

JJIC gesloten

1

28-11-2016

8

5

2

13

Waarvan
minderjarig
(gesproken)

5

