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Voorwoord.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe politiewet 2012 op 1 januari 2013,is de nationale
politie een feit. Daardoor zijn de politiekorpsen Brabant Noord en Brabant Zuid Oost
samengevoegd tot één nieuwe eenheid Oost Brabant.
Ook de 2 voormalige commissies van toezicht politiecellen zijn samengevoegd tot één
commissie met de nieuwe naam: commissie arrestantenzorg Oost Brabant.
Omdat er bij aanvang van het kalenderjaar geen format voor de wijze van het inspecteren is,
is voortgebouwd op oudere methodieken en werd het eigen inspectieformulier voor inspecties
van ophoudlokalen gebruikt.
Ook zijn er geen bijzondere aandachtspunten afgesproken.
Wel is bij het voeren van gesprekken met arrestanten bijzondere aandacht besteed aan
minderjarigen.

C.J.J.A. Leijten
Voorzitter
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1. Samenstelling commissies.
De commissie bestond in 2013 uit:
C.J.J.A. Leijten, voormalig burgemeester, voorzitter
J. Bertelink, directeur penitentiaire inrichting, plaatsvervangend voorzitter
G.S. Janssen, voormalig GGD arts.
Mw. Mr. G. Kalender, juriste.
M. Agarbi, sociaal cultureel werker.

Secretaris van de commissie: W.A.C. Becs, bedrijfsvoeringspecialist Staf van de eenheid Oost
Brabant.

4

2.Inspecties.
De nieuwe commissie kreeg tot inspecties uit te voeren van 3 complexen, te weten:
Het cellencomplex in het politiebureau Den Bosch.
Het celencomplex in het politiebureau Eindhoven.
Het cellencomplex van het paleis van Justitie in Den Bosch.
Voor wat betreft de inspecties van de ophoudkamers in de politiebureaus is afgesproken om
de ophoudkamers in de politiebureaus van Boxmeer, Cuyck, Oss, Schijndel en Boxtel te
inspecteren.
In 2013 zijn er totaal 9 inspecties van cellencomplexen uitgevoerd.
Op 13 maart, 31 mei, 6 september en 6 december het complex Den Bosch.
Op 5 juli, 17 oktober en 4 december het complex Eindhoven.
Op 25 april en 24 oktober het complex in het Paleis van Justitie in Den Bosch.
De genoemde ophoudkamers zijn met uitzondering van Boxtel eenmaal geïnspecteerd. Boxtel
is doorgeschoven naar februari 2014.
Inspecties zijn steeds uitgevoerd door 2 leden van de commissie.
Bevindingen.
Cellencomplex Den Bosch.
Dit cellencomplex kenmerkt zich door een efficiënte ligging t.o.v. de buitenwereld, het heeft
nette cellen, en er is een goede klimaatregeling.
De bejegening van de arrestanten is goed. De personele bezetting is goed en de ontvangst
door het personeel is correct.
Over de ontvangst dient nog het volgende te worden opgemerkt. Bij één van de inspecties,
waren de inspecteurs niet in het bezit van politielegitimatie en toegangsbatches en dat leidde
tot vertraging en op het eerste oog ambtelijk handelen. Maar bij nader inzien, was dit een
correcte houding van de medewerkers, omdat het anders mogelijk zou zijn, dat een burger
probleemloos een “inspectie” zou uitvoeren.
In dit complex zijn er wat aanloopproblemen geconstateerd met het vernieuwde
computersysteem, maar dit was snel opgelost.
Een terugkerend probleem was de aanwezige wascontainer in een nis van de gang.
Geadviseerd wordt om consequent de huisregels uit te reiken.
Schema totaal oordeel :
Keuzemogelijkheden steeds uit: zeer onvoldoende/onvoldoende/matig/voldoende/goed
Ontvangst en rondleiding:
Registratie:
Huisvesting:
Veiligheid van arrestanten:
Veiligheid van arrestantenverzorgers:
Bejegening van arrestanten:
Bevindingen van arrestanten:

goed
voldoende
goed
goed
goed
goed
goed
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Cellencomplex Eindhoven.
De ligging van dit complex is onvergelijkbaar met dat van Den Bosch.
Het is gelegen op de 2 bovenste verdiepingen en bereikbaar met een kleine lift. Gelukkig is de
laatste jaren het systeem van cameratoezicht op het arrestantenvervoer van de begane grond
naar het complex geoptimaliseerd.
De bejegening van de arrestanten is goed en de ontvangst door het personeel is correct.
Het complex oogde aan het begin van het jaar donker en had een bedompte sfeer. Op basis
van het zgn. rapport Zuketto is er in de loop van het jaar een verbetering aangebracht. De
kleurstelling is lichter en met variaties op de muren. Helaas is daarbij de afwerking van de
hoeken niet compleet aangebracht en ontstond daarbij een aantal vlijmscherpe randen. Deze
randen zijn verbeterd aan het eind van het verslagjaar en mogelijk is alles in orde bij de eerste
inspectie van 2014. De personele bezetting is juist voldoende, maar zit ook aan het plafond. In
de centrale meldkamer is het altijd drukker en rumoeriger dan in de complexen in Den Bosch.
Ook voor Eindhoven wordt geadviseerd om consequent de huisregels uit te reiken.
Schema totaal oordeel :
Ontvangst en rondleiding:
Registratie:
Huisvesting:
Veiligheid van arrestanten:
Veiligheid van arrestantenverzorgers:
Bejegening van arrestanten:
Bevindingen van arrestanten:

goed
goed
matig
goed
voldoende
goed
goed

Cellencomplex in Paleis voor Justitie Den Bosch.
Dit complex wordt ervaren als degelijk en schoon, gelegen in een overzichtelijke rustige sfeer.
De bejegening van de arrestanten is goed
De ontvangst en rondleiding is professioneel.
Voorstelbaar is, dat het soms lang moeten wachten op vervoer bij de arrestanten ,wrevel kan
oproepen.
Voorgesteld wordt om de planning van het vervoer zodanig vorm te geven dat urenlang
wachten wordt voorkomen, dan wel dat de info over de tijdstippen van het vervoer preciezer
kunnen worden gedaan.
Schema totaal oordeel :
Ontvangst en rondleiding:
Registratie:
Huisvesting:
Veiligheid van arrestanten:
Veiligheid van arrestantenverzorgers:
Bejegening van arrestanten:
Bevindingen van arrestanten:

goed
goed
goed
goed
goed
goed
voldoende
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Ophoudlokalen.
De ophoudkamers zien er goed en schoon uit. Het gebruik van de ophoudkamers varieert van
sporadisch (Schijndel) tot wekelijks in de overige genoemde bureaus.
De gehanteerde inspectieformulieren konden niet altijd voor 100 % worden ingevuld, omdat
er geen dbA meter en geen Lumenmeter aanwezig waren. Gevoelsmatig was de
geluidsdemping en het lichtniveau voldoende.
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3.Overleg van de commissie met de divisieleiding van de divisie expertise en
ondersteuning.
Dit overleg vond tweemaal plaats, op 25 juni en op 26 november.
Tijdens dit overleg werden de inspectierapporten besproken.
Ook de ontwikkelingen van de nationale politie, en de vertragingen rondom het landelijk
functiehuis Nederlandse politie werden besproken.
Andere bespreekpunten waren het starten van het landelijk overleg van voorzitters.
De landelijke vergoedingsregeling en de maatregelen n.a.v. Dolmatov.
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