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INSPECTIERAPPORT CTA-CW 

JUSTITIELE ORGANISATIE 
 

Politiecellencomplex Huisblok 1 

LOCATIE 
 

SDKK 

INSPECTIEDOEL 
 

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

INSPECTIEDATUM 
 

8 november 2016 

TOETSINGSKADER/METHODE 
 

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 
 

Gepland onaangekondigd bezoek 

TOESTAND 
VERBLIJF/HUISVESTING 
 

Blok 1 heeft een capaciteit van 15 cellen waarvan 2 niet in gebruik zijn. 
Het betreft zowel een- als meer-persoonscellen. Op het moment van 
het inspectiebezoek waren 21 meerderjarige mannen opgesloten.  
De algemene indruk was een ordelijke omgeving.  
 

TOESTAND VEILIGHEID 
 

De veiligheid van personeel en ingeslotenen bij incidenten/calamiteiten 
is niet voldoende gewaarborgd. Er is geen noodplan en is men niet 
bekend hoe in geval van nood de ontruiming dient te geschieden. 
Er zijn wel blusmiddelen beschikbaar. 
 

TOESTAND VERZORGING 
 

De voeding, luchten en ontspanning en de hygiëne zijn voldoende 
geborgd. 
Voor de medische verzorging wordt gebruik gemaakt van de medische 
diensten van de gevangenis SDKK 
 

TOESTAND BEJEGENING 
 

Ingeslotenen vinden de bejegening goed en correct. 

BESCHOUWING  Algemene indruk Huisblok 1 bij dit inspectiebezoek: rustig-netjes en op 
orde. Dit kan te maken hebben met het feit dat nagenoeg alle 
ingeslotenen nog op cel waren gezien de situatie dat er slecht 1 
beveiliger op dienst was. 
De dienstdoende beveiliger was open en meewerkend en heeft de CTA-
CW alle informatie en inzage in de files gegeven.  
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CONCLUSIE 
 

De volgende aspecten zullen prioritaire aandacht moeten krijgen: 
Ligging van het kantoor beveiliging 
Calamiteitenplan/ ontruiming bij incident 
Informatie aan beveiligers en ontruimingsoefeningen 
 

VOORSTEL 
VERBETERPUNTEN 
 

 Personeelsbezetting is een aandachts- en bespreekpunt 

 De veiligheid van personeel en ingeslotenen bij 
incidenten/calamiteiten dient op zeer korte termijn worden 
opgepakt. 

 De schoonmaak van matrassen verdient verbetering. De 
schoonmaak van lakens en kleding van de ingeslotene kan niet 
facultatief zijn. Het is een vereiste voor de algemene hygiëne. Zowel 
de toiletpot als de doucheruimte dienen beter schoongemaakt te 
worde. Te veel sporen van vuil. 

 De digitale opslag en verwerking van gegevens van arrestanten 
verdient verbetering. Het is nu incompleet en een ieder met 
toegang kan gegevens wijzigen. Dit noopt het personeel om aparte 
kopieën achter de hand te houden. 

 Huisregels: kunnen worden herzien en worden uitgebreid met een 
aantal praktische zaken zoals verplichte schoonmaak van cellen en 
aanbieden van wasgoed.  

 Vertalingen van huisregels in meerdere talen kan dan worden 
meegenomen. 
 

  
DATUM BESPREKING 
INSPECTIE MET 
ORGANISATIE 

29 november 2016 

DATUM INLEVERING  
VERBETERPLAN 
 

7 april 2017 

STATUS UITVOERING 
VERBETERPLAN 
 

 

 


