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MINISTERIËLE BESCHIKKING, met algemene werking, van de 5de september 2011 
houdende wijziging van de Aanwijzingsbeschikking Gestichten 19991. 
 

_______ 
 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
 
 
 Overwegende: 
 
dat het in het kader van de uitvoering van de Landsverordening toelating en uitzetting2 
noodzakelijk is een adequate bescherming van rechten van vreemdelingen te waarborgen en 
randvoorwaarden voor naleving van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (beheer en 
regiem) te creëren; 
 
dat in de directe omgeving van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring, te Koraal Specht, 
Curaçao, een gebouwencomplex staat, dat in het kader van de uitvoering van de Landsverordening 
toelating en uitzetting als vreemdelingenbewaring dienst doet; 
 
dat bij de bewaring van vreemdelingen rekening gehouden dient te worden met de in januari 2008 
gepresenteerde aanbevelingen van het Europees Comité ter voorkoming van foltering en 
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT); 
 
dat de (ver)bouwplannen van voormeld gebouwencomplex goedgekeurd zijn en de financiering 
geaccoordeerd is voor een structurele oplossing van de huisvestingsproblematiek van de 
vreemdelingenbewaring; 
 
dat de Landsverordening beginselen gevangeniswezen3 de mogelijkheid biedt aan de Minister van 
Justitie om huizen van bewaring aan te wijzen tot opneming van alle anderen dan veroordeelden, 
aan wie krachtens rechterlijke beslissing of door het openbaar gezag rechtens hun vrijheid is 
ontnomen, voorzover geen andere plaats voor hen is bestemd of voor zolang opname in de voor 
hen bestemde plaats niet mogelijk is; 
 
dat het mede gezien het vorenstaande wenselijk is om gebouwencomplex nabij de Strafgevangenis 
en het Huis van Bewaring te Curaçao, dat tot vreemdelingenbewaring dienst doet, aan te wijzen als 
huis van bewaring, ter uitvoering van de maatregel van vrijheidsontneming op grond van de 
Landsverordening toelating en uitzetting; 
 
 

                     
1 P.B. 1999, no. 118 
2 P.B. 1966, no. 17 
3 P.B. 1996, no. 73 
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  Gelet op: 
 
de artikelen 3, eerste en vierde lid en artikel 5, eerste lid, sub b, van de Landsverordening 
beginselen gevangeniswezen; 
 
 

H E E F T   B E S L O T E N : 
 
 

Artikel I 
 
De Aanwijzingsbeschikking Gestichten 1999 wordt gewijzigd als volgt: 
 
Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 

Artikel 2a 
 
Als huis van bewaring bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b, van de Landsverordening beginselen 
gevangeniswezen, bestemd voor de opneming van zowel mannen als vrouwen, wordt aangewezen 
het Huis van Bewaring voor Vreemdelingen te Curaçao. 
 
 
Artikel II 
 
1. Deze ministeriële beschikking wordt in het Publicatieblad afgekondigd. 
2. Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van 

het Publicatieblad waarin de afkondiging is geschied. 
 
 
        Willemstad, 5 september 2011 
        De Minister van Justitie, 
                      E.R. WILSOE 
 
 
        Uitgegeven de 9de september 2011 
        De Minister van Algemene Zaken, 
                      G.F. SCHOTTE 


	A  2011 N  34
	PUBLICATIEBLAD

