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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste juni 2020 tot wijziging 
van de Aanwijzingsbeschikking Gestichten 19991 in verband met de tijdelijke aanwijzing van 
Huisblok I, verbonden aan  de Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao als het Huis van 
Bewaring voor Vreemdelingen van de Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao   (Tijdelijke 
aanwijzing Huis van Bewaring voor Vreemdelingen) 
 

____________ 
 

De Minister van Justitie, 
 
 
 Overwegende: 
 
dat de Landsverordening beginselen gevangeniswezen2 de mogelijkheid biedt aan de Minister van 
Justitie om huizen van bewaring aan te wijzen; 
 
dat de COVID-19 (Coronavirus) crisis continueert en een ernstige bedreiging blijft vormen voor de 
openbare orde en veiligheid, in het bijzonder voor de populatie van de Strafgevangenis en het Huis 
van Bewaring Koraal Specht te Curaçao en hen die aldaar werkzaamheden verrichten;  
 
dat diverse uit voorzorg tegen het besmettingsgevaar voor COVID-19 genomen preventieve en 
procedurele crisismaatregelen geldende binnen de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring 
Koraal Specht te Curaçao gehandhaafd blijven en dat voor een adequate  naleving van voormelde 
maatregelen het noodzakelijk is over te gaan tot  een grondige reiniging van de cellen van het  Huis 
van Bewaring voor politie arrestanten van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Koraal 
Specht te Curaçao; 
 
dat het daarnaast nodig is om additionele ruimte te creëren om meer politie arrestanten in het Huis 
van Bewaring voor politie arrestanten van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Koraal 
Specht te Curaçao te alloceren en dientengevolge hierdoor de vreemdelingen die verbleven in cellen 
in een aparte gedeelte van het Huis van Bewaring voor politie arrestanten over te plaatsen naar 
Huisblok I van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Koraal Specht te Curaçao; 
 
dat in verband met voornoemde en in het belang van  het waarborgen van een apart beheer en 
regiem en een adequate bescherming van rechten van vreemdelingen in het kader van de uitvoering 
van de Landsverordening toelating en uitzetting3  en met inachtneming van de aanbevelingen van 
                     
1 P.B. 1999, no. 118 
2 P.B. 1996, no. 73 
3 P.B. 1966, no. 17 
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het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling 
of bestraffing (CPT), het wenselijk is  Huisblok I van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring 
Koraal Specht te Curaçao tijdelijk tot vreemdelingenbewaring aan te wijzen;  
 
dat de in Huisblok I en in de cellen van het politiebureau te Barber in bewaring gestelde arrestanten, 
voor zover ze niet reeds overgeplaatst zijn in de afgelopen COVID-19 periode,   elders worden 
gealloceerd in  respectievelijk  het Huis van bewaring voor politie arrestanten te Koraal Specht te 
Curaçao, en  de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Koraal Specht te Curaçao; 
 
dat ter versterking van de crisismaatregelen ter voorkoming van het spreidingsgevaar van de 
COVID-19 (Coronavirus) gedurende de periode van gevaar, de politie arrestanten niet in de 
aangewezen cel of cellen verbonden aan het politiebureau te Barber in bewaring kunnen worden 
gesteld vanwege het ontbreken van een quarantaine faciliteit aldaar;  
 
dat vanwege  het vorenstaande het wenselijk is om de bestemming van Huisblok I , verbonden aan 
de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring Koraal Specht te Curaçao gedurende het voortduren 
van de periode van de crisis van de COVID-19 tijdelijk te veranderen; 
 
 
 Gelet op: 
 
artikelen 3, eerste en vierde lid en artikel 5, eerste lid, onderdeel b en het tweede lid,  van de 
Landverordening beginselen gevangeniswezen; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 
Artikel I 
 
De Aanwijzingsbeschikking Gestichten 19994 wordt gewijzigd als volgt: 
 
 
Artikel 2c komt te luiden: 
 

Artikel 2c  
 
1. Als huis van bewaring bedoeld in artikel 5, eerste lid onderdeel b, van de Landsverordening 

beginselen gevangeniswezen, bestemd voor de opneming van vreemdelingen, wordt tijdelijk 
voor de duur van het gevaar voor besmetting en verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) 
aangewezen  Huisblok I, verbonden  aan  de  Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao. 

2. Huisblok I, verbonden aan de Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao  wordt tijdelijk 
aangeduid als “Huis van Bewaring voor Vreemdelingen “. 

  

                     
4 P.B. 1999, no. 118 
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Artikel II 
 
1. Deze ministeriële regeling, met algemene werking, wordt geplaatst in het Publicatieblad. 
2. Deze ministeriële regeling, met algemene werking, treedt in werking met ingang van de dag na 

die van bekendmaking. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 30 juni 2020 
De Minister van Justitie, 

Q. C. O. GIRIGORIE 
 
 

Uitgegeven de 13de juli 2020 
Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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