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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 16de november 2018 

tot wijziging van de Aanwijzingsbeschikking Gestichten 1999 in verband met de aanwijzing van 

Huisblok I van de Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao en het Huis van Bewaring Curaçao 

als huis van bewaring en de sluiting van het politiecellencomplex te Rio Canario 

 

____________ 

 

De Minister van Justitie a.i., 

 

 Overwegende: 

 

dat de Landsverordening beginselen gevangeniswezen1 de mogelijkheid biedt aan de Minister van 

Justitie om huizen van bewaring aan te wijzen; 

  

dat er een exorbitant tekort aan detentie capaciteit heerst waardoor de doorstroom van arrestanten 

van de politiecellen naar het Huis van Bewaring Curaçao wordt gestagneerd; 

 

dat ten einde te kunnen voldoen aan de lokale en internationale regelingen met betrekking tot o.a. 

de arrestantenzorg, het nodig is om de beheersbaarheid van de detentiecapaciteit binnen de 

Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao en het Huis van Bewaring Curaçao te optimaliseren;  

 

dat bij het opsluiten van politiearrestanten de aanbevelingen van het Europees Comité voor de 

Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), in acht 

worden genomen; 

 

dat gezien het vorenstaande het wenselijk is om de bestemming van Huisblok I bij de 

Strafgevangenis Koraal Specht te Curaçao en het Huis van Bewaring Curaçao, te veranderen; 

 

dat de cellen bij het politiebureau te Rio Canario welke als politiecellen dienst doen, vanwege de 

slechte staat en strijdigheid met de lokale en internationale regelgeving niet langer als politiecellen 

worden gebruikt; 
 

Gelet op: 

 

artikelen 3, eerste en vierde lid en artikel 5, eerste lid, onderdeel b en het tweede lid, van de 

Landverordening beginselen gevangeniswezen; 

 

                     

1 P.B. 1996, no.73 
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Heeft besloten: 

 

Artikel I 

 

De Aanwijzingsbeschikking Gestichten 19992 wordt gewijzigd als volgt: 

 

Artikel 2b, eerste lid en artikel 2c komen te luiden: 

 

 

Artikel 2b 

 

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

beginselen gevangeniswezen, bestemd voor de opneming van politie arrestanten worden de 

daartoe door de Minister van Justitie aangewezen cellen verbonden aan het politiebureau te 

Barber aangewezen.   

  

Artikel 2c 

 

Huisblok I, verbonden aan de Strafgevangenis Koraal Specht en het Huis van Bewaring Curaçao 

wordt aangewezen als huis van bewaring in de zin van artikel 5, eerste lid, onderdeel b en het 

tweede lid, van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen. 

 

Artikel II 

 

Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de datum van 

bekendmaking. 

 

 

 Gegeven te Willemstad, 16 november 2018 

 De Minister van Justitie a.i., 

Z.A.M. JESUS-LEITO 

 

 

 Uitgegeven de 30ste november 2018 

 De Minister van Algemene Zaken, 

  E.P. RHUGGENAATH 

 

 

            

   

 

 

 

 

                     

2 P.B. 1999, no. 118, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2017, no. 52 


