
1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 
Van 

De staatssecretaris van BZK 
OGKR 

nota Verstrekking middelen vreemdellngendetent1e Curaçao 
( 132K) 

~i\lotfdil'Q,'l)fOblttm1tc<llnÇ • 

In reactie op een blJstandsverzoek van curaçao hebben de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid en u op 5 april Jl. leder 66.000 euro toegezegd voor de 
verbouwing en lrmchtlng van aanvullende detent1ecapadtelt voorvreemdehngen. 
Om over te gaan tot verstrekking van deze middelen Is Curaçao vertoctit te 
komen met een plan van aanpak. Nu daar zicht op Is, Is bijgaande antwoordbner 
opgesteld waann de staatssecretaris van Justitie en Velhgheld en u het verzoek 
Inwilligen en 1n 2018 ove1gaan tol verstrekking van 80% de toegezegde 132.000 
euro. 

AdvlH/><tlt, 

u wordt gevraagd ,n te stemmen met de antwoordbrief en deze te ondertekenen. 

&eero•~tn Ol'MJe-tó'eitn 

DGKR, Jenv, VNW. 

Tot11<•11r,q 

Om over te gaan tot verstrekking van de toegezegde m1ddcten, 1s Curaçao 
vertocht een onderbouwing te leveren die besteding van de middelen 
lnzlchtehjk maakt. De afgelopen maanden hee~ het ministerie van Ju stille 
van Curaçao met behulp van het R.•Jksvastgoedbedrljf en de 
Vertegenw 
uit cwerxt 

ver uwmg en nr c 
vreemdelingen. 
De druk op de vreemdehngendetent1ecapac1telt neemt toe. Mede door een 
recente aanlanding van 37 vreemdelingen wordt de urgentie om de 
detentiecapaciteit te vergroten zowel op de werkvloer, als op politiek 
niveau gevoeld. 
Mede door deze recente (acute) ontwikkelingen en daaropvolgend de 
ontsnapping van zeven Venezolanen uit de vreemdelingenbarakken, wil 
de minister van Justitie van Curaçao de l32.000 euro zo snel mogelijk 
benutten om urgente verbetermaatregelen door te voeren In de 
Vreemdellngenbarakken van de SDKK en hier de betreffende 
detentiecapaciteit te vergroten. Het urgente herstelwerk (fase 1) Inclusief 
verbouwing vormt daarmee een onderdeel van het totale plan om te 
komen tot een totale opslultcapacltelt van 50 mannen en 50 vrouwen. Het 
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bredere plan zal, na voltooiing binnen een maand, aan u worden 
opgestuurd. 
In uw reactie geeft u samen met de staatssecretaris van JenV aan dat u -
gelet op de druk op het detentlewe1en op Curaçao • bereid bent om In 
2018 80% van de 132.000 euro als een voorschot te verstrekken, 
hetgeen neerkomt op 105.600 euro. 
In uw reactie herhaalt u dat de locatie en het regime van de 
vreemdehngendetentle dienen te voldoen aa" de Internationale normen 
en dat de vreemdelingen toegang hebben tot Juridische bijstand en 
(eventuele) medische zorg. U vemeemt graag hoe de minister van Justitie 
van Curaçao lnvullfno zat geven aan deze afspraak. U vraagt ook bij de 
daadwerkelijke uitvoering het Rijksvascgoedbedrljf en de 
Vertegenwoordiging op Curaçao te blfjven benutten. 
Om de financiering van de vreemde!ingendetentfe te laten geschieden 
binnen de begroting KR 2018, dienen de middelen uiterlijk 15 december 
2018 te zijn verstrekt aan Curaçao. Gebeurt dit niet, dan moet het bedrag 
van 66.ÓOO euro In 2019 opnieuw worden begroot. 

Por.tt.,._t ('Onlbf 

U heert meerdere malen aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat 
BZK en JenV 132.000 euro voor de verbouwing en Inrichting van 
aanvullende detentiecapaciteit voor vreemdelingen beschikbaar hebben 
gesteld, waarbij u &angaf dat de beschikbare detentiecapaciteit niet lançer 
toereikend bleek met het oog op het toenemend eantal verwijderingen en 
uitzettingen. 
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2. 
Ministerie v3n Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties 

vtRTROUWlUJK 

Minister van Justitie de heer Q. Glrfgorle 
Fort Amsterdam .17 
WIiiemstad 
Curaçao 

6 ~ DEC 2019 Datum 

Betreft Verzoek om verlenging Inzake fase 1 vergroting 
vreemdelingen opvangcapaciteit 

Geachte heer Glrlgorle, 

Middels een brief (uw kenmerk: 2019/043676) aan de staatssecretaris van 
Justitie en Velllgheld en mij Het u ons op 17 oktober jl. weten dat het u niet lulct 
om v66r 1 S november 2019 eon elndvcr.,ntwoordlng op te leveren waanilt bl!Jkt 
welke prestatie Is geleverd met de In 20l8 door Nederland verstrekte bijdrage 
van ( 105.600 ten behoeve van de verbouwing eo lnrtchtlno van de 
detentiecapaciteit voor vreemdelingen. Dit aangezien de bouw van een 
recreatiezaal naar verwachting In december 2019 wordt gerealiseerd. 

Derhalve verzocht u de staatssecretaris van Justitie en Vdllgheld i:n mij om In le 
stemmen met een verlenolng van het project lot eind februar1 2020, hetgeen 
volgens u betekent dat op dit morrent het resterende bedrao C 26.400 noo niet 
kan worden overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Justitie van 
Curaçao, aangezien u de benodigde eindverantwoording nog niet kunt opleveren. 

Op basis van de door u verscha~e Informatie en de schr1ftelljke toezegging dat de 
recreatiezaal eind 2019 zal won!en opgeleverd, stem Ik In met de gevr.,agde 
verlenging van het project. Ik verwacht echter wel dat u ulter1ijk 1 maart 2020 
een eindverantwoording ople.,,ert waaruit bRJkt welke prestatie geleverd Is voor de 
bijdrage van c 105.600 en welke uitgaven hiervoor gedaan zijn. 

Op grond van de eindverantwoording zal Ik de blJdt'llge vaststellen en het restonl 
van de bUdraoe C 26.400 In 2020 overmaken als de eindverantwoording daar 
voldOt!nde basis voor biedt. 
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3. 
Ministerie v;m Binnenland~ Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

vtRTIOIIWIWII 
Minister-president Rhuggenaalh &. 
minister van Justitie Gk1gorie 
Fort Amiterdam l 7 
WIiiemstad 
Curaçao 

6., ~c 2019 
Toekerinlrig blJdraga bijstand lnzalce Venezuela 

Geachte neren Rhuggenaath en Glr19orle, 

Onder verwijting naar uw brieven (uw kenmer1<en: 2019/ 046059 en 2019/ 
050058) waarin u twee verzoeken ~dient voor bijdragen aon projecten In hel 
kader van çezondheldszorg en vreemdehngenbewanng meld Ik u dat Ik • mede op 
basis van de door u aangehechte projectplannen en bestunde bestedlngsptamen 
• een bijdrage toeken van In totaal ( 53S.000. De aanvang van de betreffende 
projecten Is In het Jaar 2019 en de elnddat\Jm Is ulterllJk 31 december 2020. 

6-ondhefduorg 
In uw brief (uw kenmo,k: 2019/ 046059) verzoekt u mij ( 31.000 ols bijdrage te 
verstrekken voor vaccins bestemd voor (al dan niet lrreouflere) Venuolaanse 
migranten en een voorlichtingscampagne om de beoogde doelgroep te bereiken. 

Op basis van het door u Ingediende verzoek, het door v aongehechte projectplan 
en advies v;,n het ministerie v&n VIVS tal Ik 100% van d,1 gevraagde b(Jdnsge van 
maxlmaal ( 31.000 als voorschot In 2019 uitbetalen. Desgewenst Is het mlnlsteTI~ 
van VWS bereid te assisteren bU de uitvoering van het betreffende project. 

Vrffmdelln9enbewarln9 
In uw brief (uw kenme11c: 2019/ 050058) verzoekt u mij ( 504.000 als bijdrage te 
verstrekken voor werkzaamheden ter opllmallser1ng van de 
vreemdelingenbewaring. Op b.lSls ,an het door u Ingediende venoek en hel door 
u aanc;iehechte projectplan zal Ik In 2019 u 100% van gevraa9de bijdrage van 
maximaal C 504.000 als voomhotultbetlllen. 

Een sof/de perimeter 
Een belangrijk onderdeel van UYi verzoek betreft mt<1<1eten voor net realiseren van 
een perimeter, om onder andere h,t ont$napplngsrfslco In te dommen t:rl ut: 
beheersbaarheid In da vreemde! nganbewarlng te vergroton. Op dit moment 
bestaat er geen rtng rondom de vreemde9noenbewar1no blJ het Sentro dl 
oetenshon I Kon!kshon K~rsou (SDKK). Ik onderschrijf daarom de noodzaak om 
te investeren tn een solide pertmeter, ne~een mijns Inziens de baSlS vonnt om 
verdere m1111tre,;ieten te Jmplementereri die passen binnen het adagium 
toeoaspltst op vreemdelrnoenbewarfng: 'hard van bulten, ucht v11n binnen'. 
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VUTAOUWEWK 

gebouwen~oorr,Hd voor eventuele andere doelgroepen d,,n vreemdelingen In 
bewaring. 

In het door u bijgevoegde projectplan heeft u echter In eerste lnstant'e een 
pertmeter van 4 meter opgenomen, omdat u verwachl dat de kosten voor de 
perimeter die OJI adviseert te twoar zullen drukken op de overige te nemen 
onderdelen ln het project- en lmple,ientatfeplan. 

Aangezien DJI nadrukkelijk aangeeft dat een perlmeter met een hoogte van 
minder dan 5 meter het ontsnapp1ngsrlslco niet tndamt en niet blJ1Uaa9t aan de 
bevordering van de nterne velllghe'd, zal Ik resterende middelen In 2020 enkel en 
alleen overboeken Indien u voldoende aannemellJk maakt een perimeter van 
minimaal S meter hoog - en dus niet 4 meter hoog- te zullen realiseren. Voordat 
Ik het resterende bedrag In 2020 eventueel aan u toeken. verneem Ik derhalve 
graag op welke wijze u de perlmete- u,teh1delljk op doeltreffende en doelmatige 
wijze zult r9al,seren 

, na er zul en on er7oe en1 en 
"'m....,,.Z!..,o_so.._e.,;.;m .. og..,eiftto"'""'sc.,.r"'1 ,i..e"'"'i--n•o-rm"""'"e""e..,. .. o_ve'r de betreffende uitkomsten. Indien 
ultelndelljk blijkt dat deze uitkomsten consequenties hebben voor de relkwlJdte 
van net op te stenen proJect· en 1m:,temen1auep1an, o,in Otent u op d~t moment 
óf opnieuw binnen de gestelde nnonclêlc kaders van dit plan te prioriteren óf -
zoals u voorstelt • met medewerkers van de ministeries 11an BZK en JenV In 
gesprek te gaan over het eventueel herbestemmen van middelen, die zijn 
toegezegd in het kader van ondersteuning. Voor dit laatste Is echter wel 
goedkeuring nodig van het mlnlstertc van flnancl/!n. 

Project- en lmotementacleplan 
u geeft aan dat !-et ministerie van .\lstltie van Curaçao binnen twee maanden een 
project- en lmplemen~atleplan oplevert. Ik verzoek u waar mogelijk ae 
mootregelen voorgeste'd door OH te loten verwerken In het betreffende plan. Oe 
te ontvangen planvorming heeft niet alleen betrekking op uitbreiding van de 
facllltelt (bouw) en het verbeteren van de materlêle condities, maar ook op het In 
samenhang doorvoeren van aanvullende maatregelen om het regime voor de 
specifieke doelgroepen substantteel te verbeteren, teneinde de beheersbaarhel(J 
In de v~emdellngenbewanng op de korte• en lange termijn te optimaliseren. 
Graao bespreek Ik de vorderingen Inzake tiet project· en lmplementatleolan met u 
tijdens mijn bezoek aan Curaçao medio Januari 2020. 

Ik onder,chrlJf het belang van uw voornemen om In het project- en 
lmplementatleplan onder andere maatregelen op te nemen ter be11ordertng van 
regime differentiatie, maatregelen op te nemen ter ontwikkeling van zinvolle 

•oe experts van <Je OJI en het R1Jks'la.s1Q0e<1be<lr1Jf kunnen assisteren DIJ ce Uitvraag en <1e 
beoordoling van de oHartts. Naast "4t advies van OJI lcal\ de perimeter van de Justltlêle 
Inrichting c:Anb(scl\ Nederland (JICN) te Bonaire ais rderent!ekadcr dlene11. 
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dagbesteding (door o.a. de ontwikkeling en Implementatie van dagprogramma's), 
de bouw van een multifunctionele ruimte ter bevordering van het contact van 
lngeslotenen met de buitenwereld (om het bezoek van advocaten, 
vreemdellngenorganlsatles, famllle en kennissen mogelijk te maken) en 
maatregelen op te nemen om de een medische Intake en toegang tot een 
huisarts, een psycholoog, verpleegkundigen structureel mogelijk te maken. 
Verder onderschrijf Ik de noodzaak om onafhankelijk toezicht In te richten en het 
aanwezige personeel voldoende toe te rusten. Het Is zaak dat u - met behulp van 
DJ! en het Rljksvastgoedbedrijf - deze ambities de komende twee maanden 
omzet In uitvoerbare plannen, voorzien van een begroting. 

Uw .ambities ten aanzien van het project- en lmplementatleplan, zoals hierboven 
en In uw verzoek beschreven, beschouw Ik ook als de Invulling die u geert aan· de 
afspraken gekoppeld aan de bijdrage van ( 132.0002 voor de verbouwing en 
verbetering van het mannenblok In de huidige vreemdellngenbewarlng van het 
Sentro dl Detenshon I Korekshon Kórsou (SDKK). De afspraken3 houden nog 
steeds In dat de locatie en het regime van de vreemdeHngenbewarlng dienen te 
voldoen aan de gestelde lntern;,tlonale normen en dat de vreemdellngen toeg;,ng 
hebben tot Juridische bijstand en medische zorg. 

Op basis van de door u te verschaffen voortgangsrapportages, de hoogte van de 
perimeter en het door u te verschaffen project· en lmplementatleplan zal bepaald 
worden of, en zo Ja wanneer, In 2020 resterende bedr;,g van ( 1.440.780 aan u 
zal worden toegekend. Hiervoor vraag Ik u om In 2020 een nieuw verzoek te 
doen. Ik benadruk dat de exploitatiekosten van de vreemdelingenbewaring door 
uw regering en niet door Nederland zullen worden gedekt. Graag verneem Ik van 
u op welke wijze het Land Curaçao zelf meerjarig middelen voor 
vreemdelingenbewaring opneemt In de landsbegrotlng, aangezien de financiële 
bijdrage vanuit Nedertand een Incidenteel karakter heeft. 

Aan de bijdrageverlening voor de projecten verbind Ik de volgende ontbindende 
voorwaarden: 

Besteding van middelen 
De middelen kunnen alleen aangewend worden voor de overeengekomen 
doeleinden, zoals beschreven In mijn brief aan u van 5 september 2019 
(ons kenmerk: 2019·0000466353). Het voornemen tot wijzigingen In de 
besteding van deze mlddèlen, dan wel de uit te voeren activiteiten, 
behoeven schrlf'telljke goedkeunng van zowel het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en KonlnkrtJksrelatles, als het ministerie van 
Financiën. Hiertoe dient u een schrlfl:ellJk wljzlglngsverioek 20 spoedig 
mogellJk (uiterlijk binnen 1 maand) na een voomemen tot wijziging van 
de overeengekomen doeleinden In te dienen bil het DG 
KonlnkrtJksrelatles. 

• Indien èr sprake Is van onderbesteding van middelen, dient deze 
onderbesteding In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties In eerste Instantie te worden aangewend om eventuele 
tekorten op te vangen van andere projecten opgenomen In het 

2 Hiervan Is SOo/o In december 2018 naar het ministerie van Justitie van Curaç.,o 
overgemaakt. 
> Aan deze afspraken heb Ik u herinnerd In mijn brieven op respectleveUJk 14 december 
2018 (ons kenmer1<: 2018·00009486'10) en S september 20 19 (ons kenmerk: 2019· 
00004663S3). 
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bestedingsplan. Ook deze herschikking van middelen behoeft de 
schriftelijke goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
KontnkrlJksrelatles. Voor een eventueel daarna overblijvend restant van 
middelen verwacht Ik dat u een nieuw projectplan Indient bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelatles. 

Voortgangsbewaking' 
Het ministerie van Justitie van Curaçao dient ulterlljk 1 maand na het 
beëindigen van een kwartaal, te beginnen op 1 februari 2020 en 
vervolgens op 1 mei 2020, 1 september 2020 en l december 2020 
voortgangsrapportages In bij het ministerie van BZK. 
De voortgangsrapportages van 1 februari 2020 en 1 september 2020 
worden door de minister van Justitie van Curaçao aan mij aangeboden. 

• De voortgangsrapportages van 1 mei 2020 en 1 december 2020 worden 
door het ministerie van Justitie van Curaçao aan OG KonlnkrlJksrelatles 
aangeboden. 
De voortgangsrapportages bieden rn leder geval per project Inzicht In de 
mate waarin de betreffende tussentijdse projectresultaten zljn behaald, 
welk~ werkzaamheden hiertoe zijn verricht en de mate waarin de 
uitvoering van werkzaamheden conform planning verloopt. Indien er zich 
knelpunten voordoen, vraag Ik u dit eveneens per project te rapporteren 
en aan te geven welke maatregelen het ministerie van Justitie van 
Curaçao neemt om zo snel mogelijk deze knelpunten weg te nemen. De 
voortgang van deze maatregelen dient vervolgens In de eerstvolgende 
rapportage te worden vermeld. 

• Aanvullend verzoek Ik u In elke rapportage een nnancléle paragraaf toe te 
voC9en waarin u per project Inzicht biedt In de gereallseerde kosten en de 
uitputting. Dit conform de diverse opgenomen begrote posten In het door 
u aangeboden projectplan. 
Er vindt minstens elke twee weken een werkgroep 
vreemdellngenbewarlng Curac;a'? plaats. 

Eindverantwoording 
Het ministerie van Justitie van Curaçao levert voor de gehele 

• projectperiode lopend van 2019·2020 op uiterlijk 1 april 2021 een 
eindverantwoording (lncluslef nnanclêle verantwoording) In bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
GelljktlJdlg met de eindverantwoording wordt tevens een 'rapport van 
feltelljke bevindingen' inzake de uitvoering en besteding van de middelen 
opgesteld door een onafhankelijk accountant te worden aangeleverd. 
De werkzaamheden van de accountant worden bekostigd door het land 
Curaçao. 
Ten behoeve van het aan te leveren rapport van feitelijke bevindingen zal 
het ministerie van Justitie van Curaçao zo spoedig mogelljk en uiterlijk op 
1 februari 2020 een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
spectneke werkzaamheden aan de accountant verstrekken. 

• Onderstaande ontbindende voorwaarden zijn t~spitst op de voortgang,bewaklng, de 
eindverantwoording en de evaluatie Intake het project vreemdellngenbewartng. Hfer,;oor Is 
het ministerie van Justitie van Curaçao verantwoordelijk. Dezelfde ontbindende vOOffiaarden 
çelden (m.u.v. een wer kgroep) voor t,et project gezondheldsXorg. voor de 
voortoangsbewaklng, elndv~antwoordlng en de evaluatie Inzake dit project IS het ministerie 
van AZ van Curaçao 11e111ntwoordellJk. 
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In de opdracht worden In leder oeval de 11olgende we,k1aamhec1en 
opgenomen. 

a. het Inwinnen vao lnllchtlngen en uitvoeren van een clJferanalyse; 
b. het narekenen, vergel1Jken ot andere accuratesse controles van 

odminlstrotleve bewerkingen, 
c. waarnemingen ter plaatse; 
d. vertllcatlewerkzaamheden; 
e. het verkrijgen van bevestigingen vao derden; 

Met betrekking tot de vereisten van het rapport 11an (eltellJke bevindingen 
zal 1k 20 spoedig mogellJk met u in 9esprek gaan. 
No beoordellng von de eindverantwoording (lnclusret nnancll!le 
vorantNoordlng) en het rapport van fcltelijke bevindingen opgesteld door 
een onafhankehjke accountant, zal de 0nancrêle vergoeding per project 
worden vastgesteld. Eventueel nog verschuldigde nnanclêle middelen 
zullen hierna nog beschikbaar worden gesteld. 

Ev11lt1t1tle 
Het ministerie van Justitie van Curaçao Is vorantwoordehJk voor de 
evaluatie van de ultvoer1no van hel project. 

• Na beêlndlglng van de projecten stelt het ministerie van Justitie van 
Curaçao een evaluatierapport op welke schriftelijk aan mij wordt 
aangeboden op uiterlijk 1 april 2021. 

• In het bt:sledlngspldn Is per project beschreven met 1Yell<e concrece 
Informatie het ~nd Curaçao kan bepalen In hoeverre de geformuleerde 
r1!sultaten bereikt zijn. 

U dlenl mij schrtf\elljk te informeren Indien u niet tijdig of niet volledlo kunt 
voldoen aan In deze brfef genoemde ontbindende voorwaarden. Ik zal dan 
oeoordelen of Ik op grond van een of meerdere van de hierboven genoemde 
ontbindend~ voorwdarden al tlan nret overga tot het (al dan niet gedeeltellJk) 
terugdraaien van de ultbetallng van het toegekende bedrag, De betreffende 
bijdrage dient op correcte wijze te worden verwerkt fn uw flnandêle 
( project )administraties. 

De bedragen van C Jl.000 en C 504.000 gereser11eerd voor het boekjaar 2019 
zullen onder vermeldln van res ectlevel1 k 'Nederlandse bi drage t.b.v. vaccins· 

p 

e 
· r 31 december 2019 overtloekt van de begroting van het Land 

Curaçao naar het crimlnallteltsfonds. Ik 11erwacht dat u de betreffende bijdrage op 
correcte wijze verwerkt In uw begrQtlng en In dit kader op het eerstvolgende 
moment een begrotlngswlJitglng doorvoert. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben oeinformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan ven:oek Ik u om In eerste Instantie 
contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland te WIiiemstad. 
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Een arschr11t van de2e br1ef wordt gedeeld met het College flnancleel toezicht 
Curaçao en Sint Maarten. 

Hoogechtend, 
ken en Konlnkrljksrolatles, 

drs·. R. w Knops 
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4. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkri jksrelaties 

> Retouradres Pn1bus 20011 2500 EA Oen Padq 

Mlnlsterlé van Justitie Curaçao 
T.a.v. de minister van Justitie 
Q.C.O. Glrigorie 
Wllhelmlnaplein Z/n 
Willemstad 
Curaçao 

Datum 

Betreft 

2 0 NOV 1010 
Antwoordbrief aanble<llng project- en Implementat1epIan 
Vreemdeflngenbewarlng Curaçao 

Geachte heer Girlgorle, 

Onder verwijzing naar uw brief van 12 november 2020 met zaaknummer 
2020/040610 meld ik u dat Ik - mede op basis van het door u aangehechte 
project- en implementatleplan en de eindverantwoording van fase 1 - de 
resterende blJ<lrage van (26.400 toeken, ten bel1oeve van de uitbreiding en 
optlmallsatte van de detentiecapaciteit van het Sentro dl Detenshon I Korekshon 
Korsou (SDKK) voor vreemdelingen op Curaçao. Daarnaast kan Ik u mededelen 
dat ik uw verzoek voor uitstel van de eindverantwoording tot uiterlijk 1 april 2022 
honoreer. 

project- en irnPlementatteolao 
Met veel waardering heb ik kennis genomen van het door u aangeboden proJect
en lmplementatieplan en de onderhavige (mondelinge) beslulten die u in dit kader 
heeft genomen. Ik verzoek u mij een afschrift van deze besluiten te doen 
toekomen, met name daar waar het gaat om besluiten met budgettaire 
consequenties, zoals het traject Inzake werving en selectie van de benodigde 
rormatle. Ik vraag u voortvarend met de uitvoering van het plan aan de slag te 
gaan en mij periodiek over de voortgang te Informeren. Ik acht het van belang 
dat de maatregelen uit het plan die betrekking hebben op de Immateriële 
aspecten parallel aan de aanbestedingsprocedure en het bouwproces worden 
gerealiseerd. Ik verzoek u dus prlontelt te geven aan deze Immateriële as;pecten, 
zodat In 2021 ook op dit terrein zichtbare resultaten worden geboekt. Ik 
onderschrijf het belang van de uitwerking van het train-de-trainer concept voor 
het opleiden van het personeel van de SOKK ten aanzien van bejegening van 
vreemdelingen en de formulering van een opleidingsvraag, het opstellen en 
vertalen van een huisreglement waarmee vreemdelingen bij binnenkomst op hun 
rechten worden gewezen en de uitwerking van werkprocessen en hulsregels ten 
behoeve van regime differentiatie. Ik verzoek u ultdrukkellJk deze specIr1eke 
maatregelen voor 31 maart 202 1 te realiseren, zodat bijvoorbeeld de Dienst 
Justitl~le Inrichtingen In positie kan worden gebracht ·om u bij het opleiden van 
personeel te ondersteunen. De Dienst Justitiële Inrichtingen en het 
Rijks;vastgoedbedrljf zullen u - op uw verzoek - blijven assisteren bij de 
uitvoering. Dit kan op afstand, maar ook t ijdelijk ter plaatse. 

Toekenning resterende middelen 202 l 
Wegens COV1D-1g en de opgelopen vertraging van het project- en 
tmplementatleplan heb ik besloten de resterende middelen voor 
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vreemdeungenbewarlng door te schuiven naar 202 l. Dit betekent dat op basis 
van door u te versthaffen voortgangsrapportages' en tie reallsatle van de 
maatregelen uit het project- en implemcntatleplan zal bepaald worden of, en zo Ja 
wanneer, In 2021 het resterende bedrag van C 1.440. 780 aan u zal worden · 
toegekend. De door u meegezonden realisatiematrix hanteer ik hierbij als 
richtsnoer. Graag verneem 1k middels deze rapportages ook hoe de reeds 
toegekende ( 504.000 in zijn totaliteit is besteed. Ten aanzien van toekomstige 
b1Jdrageverlenmgen bhJf Ik de ontbindende voorwaarden in acht nemen zoals 
beschreven In mijn brief van 5 december 20 l 9 met kenmerk 20 l 9·0000615813 . 

Het hierbij door mij toegekende bedrag van (26.400 ter afronding van Fase 1 1s 
1nclustef alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de 
BTW. Conform bovengenoemde toezegging wordt 100% van,..... .... ~~ nde 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanlelding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om 1n eerstê instantie 
contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland te WIiiemstad. 

Een afschrift van deze bnef en het project- en lmplementatieplan worden gedeeld 
met het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. 

Hoogachtend, 

1 va" de<em'>o!r 1020, mu" 202 t Jon, 2021 en ~piem~er 2021 

Olrector•at•gcne,aJI 
llonl"krlJksr•l•Uu 
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5. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Adn 
Vt1n 

Staat,secretarls van BZK 
DGKR 

nota Antwoordbrief voortgang project• en lmplementatteplan 
Vreemdelingenbewaring Curaçao 

"•nletêt(ng 
Op 7 april Jl. stuurde minister Glrlgorie (Justitie) een verzoek om uitbetaling van 
de resterende nnanclële middelen ten behoeve van de vreemdelingenbewaring op 
Curaçao. 

Advies/actie 

Kern 

U wordt gcvroagd In te stemmen ,nel bijgaand bestulL tot to1:kennlng va11 
een volgende tranche (C1.100.000). 

U heelt bij brief van 20 november 2020 verzocht tot voortgang op de 
afspraken rondom de vreemdellngenbewarlng~n Curaçao. Voor 31 maart 
2021 zou een opleld,ng;vraag moeten worden geformuleerd ten aanzien 
van hel opleiden van personeel ten behoeve van bejegening van 
vrcemdeltngen en het hul5reglcment (lnclu,lel werkproc;essen en 
hulsre9efs per regime) zijn opgesteld en vertaald. D,t Is (deels) niet 
haalbaar gebleken. 
Tegelijk moet IVOrden geconstateerd dat er wel entge voortgang Is op 
zowel het bouwtraJect en een aantal deelcomponenten van de lmmaterlEle 
aspecten (zoals de gevraagde rormulertng van de ople1e11ngsvraag) en dat 
In somenwerklng met DJ! en BZK gestoog ,tappen worden gemokt. 
Voor vordere voortgang Is een substa"tteel bedrag nodig, In verband met 
de voort9ano van het bouwtraJect. De aannemer kan anders niet verder 
met de nodige aanbestedingen. Ondanks de beperkte voortgang, zal 
zo11der de eerder toegekende middelen het project verder vertragen en 
zelfs stagneren, ~n de staat van dé vreemdelingenbewaring onverminderd 
slecht blijven. 
Sovendlcn moet worden Ol'ldcrkcnd d.lt er geen wettelijke rcgcUng of 
ander lnitrument l'i om meer druk te zetten op Curaçao ten aanzien van 
,mmaterlële aspecten. Het 1s wenseliJlc de al door Nederland geleverde 
energie en nnanclën niet teniet te laten gaan. 
Het ministerie van Justitie Curaçao heen: de volledige C2 mln, nodig om 
hel gehele bouwproces te bekostigen. Hel resterende bedrag Is nu nog 
Cl.440.780, ma.ir gelet op voorga~ndc wordt u voorgesteld om niet het 
11olledtge re;terende bedrag rruur een deel uit te keren (Cl . 100.000) Dit 
Is reeds ambtelijk besproken, en dêrhalve Is het verzoek ook gericht op 
dit deelbedrag. 

• Het traject op een nader moment hervatten zou veel vertraging 
opleveren, 001< gezien de andere prtot1tetten zoals landspal<ketten en 
ultvoerlngsagendo's voor Curo~110. Indien de situatie In Venezuelo 
verslechtert en mlgratlest,omen toenemen, bestaat het risico hetzelfde te 
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gebeuren In 2019, Voor curaçao zal dit een grote opgave zijn die politiek 
gevoelig zal liggen In Curacao en In Nederland. 
De strekking binnen eerdere beantwoording van verschillende sets 
Kamervragen gedurende 2019 en 2020 Is dat het een gelegenheid van het 
land Curaçao Is om uitvoering te geven aan de benodigde 
verbetermaatregelen. 
Volgens eerder gestelde voorwaarden zult u op 1 september a.s. een 
nieuwe voortgangsrapportage, Inclusief flnanctl!le paraaf, ontvangen. 
Deze voortgangsrapportage zat bepalend zijn voor het toekennen van de 
resterende 040. 780, 

Toelichting (achtergrond) 
Het ministerie van Justitie Curaçao heeft tn 2019 (S04.000 ontvangen van 
de In totaal (2 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van 
vreemdelingenbewaring middels Voorjaarsnota 2019. De resterende 
(1.440.780 euro ts middels een kasschutr overgeheveld van 2020 naar 
2021, vanwege een gebrek aan voortgang (mede vanwege COVID•19) en 
ontbrekende voortgangsrapportage over besteding van de (504.000. 
Tevens Is er tn 2018 ook ( 132.000 beschikbaar gesteld vanuit BZK, 
waarbij er In eerste Instantie 80% van het geld werd overgemaakt voor 
verbouwing en verbetering van het mannenbtok en de bouw van een 
recreatieruimte, Voorwaarde hiervan was wel dat e.e.a. qua Immateriële 
aspecten, namelijk plannen omtrent Juridische bijstand en medische zorg, 
concreet werden uitgewerkt. 
Eind november 2020 bood minister Glrlgorle het project• en 
lmplernentaUeplan (PIP) t.a.v. het 'Vreemdelingen Opvang en 
Detentiecentrum (VODC)' aan. Op basis van het project• en 
lmplementatieplan en de hierin opgenomen doelstelllngen, maatregelen 
en uitgewerkte reallsatlematrlx Is de resterende 20% van de (132.000 
voor Fase 1 door u toegekend. 

Datum 
1S ap~t 2021 

K•nmeri< 
2021-ooool06n1 



6. 

Ministerie van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> lletouradres Postbus 20011 1500 EA Oen Huo 

Ministerie van Justitie Curaçao 
T.a.v. Minister van Justitie dhr. Q.C.O. G1rlgorle 
Wtlhelmlnapleln z/n 
WIiiemstad 
Curaçao 

Datum 

Betre~ 

2 9 APR 2021 
Antwoordbrler voortgang project- en lmplementatieplan 
Vreemdellngenbewarfng Curaçao 

Geachte heer Glrigorle, 

Onder verwijzing naar uw brier van 7 april 2021 met zaaknummer 2021/009262 
meld Ik u dat Ik - ondanks uw vermelding dat niet alle afspraken binnen de 
termijn van 31 maart 2021 zijn voltooid - de verzochte Cl.100.000 verleen, ten 
behoeve van de uitbreiding en optimalisatie van het Sentro dl Detenshon l 
Korekshon Korsou (SDKK) voor vreemdelingen op Curaçao. Daarnaast kan 1k u 
mededelen dat het overmaken van de resterende 040. 780 zal volgen op basis 
van de door u aan te bieden voortgangsrapportage voor 1 september 2021. 

~oQrtOëJQ9 ceiillli~el.m.m.oi~™fit.a.tieim.n 
In mijn brief van 20 november 2020 verzocht Ik u om parallel aan het bouwtraject 
ook pnonteit te geven aan de immateriële aspecten, en v6ór 31 maart 2021 te 
realiseren : 

het formuleren van een opleidingsvraag om te starten met het opleiden 
van het personeel van de SDKK ten aanzien van bejegening van 
vreemdelingen en; 
het opstellen en vertalen van een huisreglement waarmee vreemdelingen 
bij binnenkomst op hun rechten worden gewezen, met bijbehorende 
uitwerking van werkprocessen en huisregels ten behoeve van regime 
differentiatie. 

De door u aangeboden voortgangsrapportage van 29 januari j l. 1 en de door u 
beschreven voortgang per brief d.d. 7 aprll2 heb il< In goede orde ontvangen. Ik 
ben erkentelijk dat de opleidingsbehoefte Is bepaald, en benadruk het belang van 
het zo spoedig mogelijk starten van de opleldingsmodules en de uitgebreide 
uitwerking van de vervolgstappen ten aanzien van het bouwtraject. U laat weten 
dat de afgesproken termijn van 31 maart 2021 ten aanzien van het huisreglement 
niet Is gehaald. Bovendien heb Ik de arschriften van de door u genomen besluiten 
In het kader van de project- en lmplementatieplan tot op heden niet van u 
ontvangen. 

1 Uw kenmerk 2021/002645. 
1 Uw kenmerk 2021/009262. 

Mlnbtorlo vaf\ 
lllnnenland•• l!akon 11n 
Konlnkrijkarol1tlu 
D1t10ctor,at•oeneru l 
l<on,~k•l.ktutaues 

Turfm•rtt H7 
Oen 11.J.,g 
f'l>•tbus l00 11 
)500 EA O.n 1◄,~o 

C:ont.ociJH,,.._ 

Konmeric 
lOZ 1·0000206/lJ 

Uw ,enme1k 

Pagln• 1 on 3 



Toekenning resterende middelen 2021 

Mlnlalale v111 

81nnanland•• Zalen en 
l<onlnkrlJkJrelalles 
01re..10,ntoerer.ul 
KOn,nkrrJk$,elOUCS 

Op basis van de door u verschafte voortgangsrapportage van 29 januari jl., rcenmertc 
alsmede de door u omschreven voortgang in de brief van 7 april, constateer Ik dat 1021•0000106773 

er desondanks gestaag voortgang wordt geboekt op ,owel 11nmaterleel als 
materieel vlak. Hierbij honoreer Ik dan ook uw verzoek betreffende de 
verstrekking van Cl.100.000. Op basis van de door u te verschaffen 
voortgangsrapportages en de realisatie van de maatregelen uit het project· en 
lmplementatleplan, zowel rnalerleel als Immaterieel en rnet name ten aanzien van 
het opstellen en vertalen van het huisreglement alsmede de 
wervingsprocesomschrijvingen voor de rormatle, zal bepaald worden or, en zo Ja 
wanneer, het resterende bedrag van (340. 780 zal worden verleend. 

Aan deze bijdrageverlening Zijn de volgende voorschrll'ten verbonden: 
Curaçao zal In de Landsbegrotlng vreemdehngenbewaring als een 
kostenpost opnemen, zodat er zorg zal worden gedragen voor de 
exploltetiekosten; 
U zal In de voortgang,repportage van 1 september 2021 berichten over 
de uitwerking en vertellng ven het huisreglement ten behoeve van regime 
differentiatie. Tevens ontvang Ik in diezelfde voortgangsrapportage een 
uitwerking van de wervingsprocesomschrijving voor hot nieuwe medische 
personeel en de werving, selectie en aanstelling van de benodigde 
penitentiair Inrichtingswerkers (PlW), medewerker beveiliging en 
ploegleiders. 
De eerder gestelde afspraken1 houden nog steeds In dat de locatie en het 
regime van de ·vreemdelingenbewaring dienen te voldoen aan de gestelde 
internationale normen en dat de vreemdelingen toegang hebben tot 
juridische bijstand en medische 2or9 . 
U dient mij schriftelijk te Informeren Indien u niet tijdig of niet volledig 
kunt voldoen aan In deze brief genoemde ontbindende voorwaarden. Ik 
zal dan beoordelen of Ik op grond van een of meerdere van de 
ontbindende voorwaarden ten aanzien van voortgangsbewaking, 
eindverantwoording en evaluatlei al dan niet overga tot het (al dan niet 
gedeeltelijk) terogdraalen van de uitbetaling van het verleende bedrag. 

De hierbij door mij verleende bijdrage van maximaal Cl.100.000 zal voor 100% 

conform aanbiedingsbrief project• en implementatleplan van 12 november 2020.5 

3 Aan deze afspraken heb ik u herinnerd in mijn brieven respectievelijk 14 
december 2019 (ons kenmerk: 2019· 00009486640), 5 september 2019 (on 
kenmerk: 2019-0000466353) en 5 december 2019 (ons kenmerk: 2019· 
0000615813). 
4 Deze ontbindende voorwaarden heb Ik opgenomen in mlJn brief aan u van 5 
december 2019 (ons kenmerk 2019-0000615813). Uw verzoek tot uitstel van de 
eindverantwoording tot uiter lijk l april 2022 heb Ik middels mijn brief van 20 
november 2020 gehonoreerd. 
5 Uw kenmerk 2020/040610. 



tiet is oan uw ministerie om deze middelen indien gewenst over te maken naar 
het Crtm,nalrteitsfonds. 

Mocht u naar aanleiding van mijn brief vragen hebben, dan verzoek Ik u om In 
een;te Instantie contact op te nemen met de Vt:rtegenwoordiging vdn Neclerldnd 
te Willemstad. 

Een arschri ft vc111 deze brief zal worden gedeeld met hel College r111a11ctee t toezicht 
Curaçao en Sint Maarten. 

Hoogachtend, 

Zal<en en KonlnkrlJksretatles, 

Hlnblffle van 
llnnenland,e bkGn en 
1Conlnk1IJk1rela!lu 
O,re,:torut ger.er•il 
~unw,~r,J\)r-èltttft'.i 

K•nmerk 
l02l·OC0010&173 



7. 

Overzicht van de afgeronde en lopende procedures betreffende vreemdelingenzaken op Curaçao 

30junf 2021 

zaak App. No. Land van Opmerkingen 
herkomst 

Lopend 1~14 21325/19 Venezuela 

~tt-'~fdi 45430/20 Venezuela 

Afgesloten {U~ 65064/19 Venezuela Besllsslng tot niet-ontvankelijk vanwege 
niét uitputting nationale rechtsmiddelen 
( Single Judge Deels/on) . 

. ' 
iW 48435/20 Venezuela Beslissing tot schrapping van de zaak 

(Single Judge Oecislon). 

~ 



EUROrëAN COURT OF HU~IAN r<JGHTS 

COUR EUROPÊFN'JIT DES DROITS DE L'f-lOM~II: 

1 +33 [013 88 4120 18 
f · +33 (013 88 41 27 30 

www.echr .coe int 

ECHR·LEll.0OR 
ALD/AVS/mmo 

· tion no. 65064/19 
he Netherlands 

18/02/2021 

The European Court of Human Rights, sittlng in a slngle-judge formation, decided to deciare the 
applicat ion referred to above lnadmissible. 

Please find enclosed the dec!sion reached by the Court. 

This decision is final and is not subject to appeal, whether this be to a Committee, a Chamber or the 
Grand Chamber. Consequently, no further correspondence will be sent by the Court in connection 
with this case. In accordance with the Court's archiving practice, the file will be kept no longer than 
one year after the date of the decision. 

The Registry of the European Court of Human Rights 

Ell!!OPEAN COURT OF HUMAN RK3HTS 
COUNCl Of EUROPE 

COUR EUROl'ÉENNl: DES OROITS oe l 'HOMME 
CONSEIL OE l'EUROl'1: 

67075 STRASSOUIG CEOEX 
FRANCE 

67075 STRASBCURG CE~X 
FRANCE 



• EUROPEJ\N COURT or HUMA'.\I RIGI-ITS 
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 

DECISION 

CASE OF C.P. v. THE NETHERLANDS 

(Applicotion no. 65064/19) 
introduced on 19 December 2019 

The European Court of Human Rlshts, sittlng on 11 February 2021 in a single-judge formation 
pursuant to Articles 24 § 2 and 27 of the Convention, hu examlned the applicatlon as submitted. 

The Court finds that domestic remedies have not been exhausted as requlred by Article 35 § 1 of the 
Convention, since the proceedings giving rise to the issues under the Convention are still panding. 

The Court declores the application lnadmisslble. 



l!Ullli~1,m11i. 
EUROPBAN COURT OP HUMAN RICI-ITS 

COUR EUROPi1ENNE DES DROITS DE L'HOMME 

DECISION 
tOU ·1 

CASE OF ~)i1 AND OJHERS v. THE NETHERLANOS 

(App/ication no. 48435/20) 
introduced on 4 November 2020 

The European Court of Human Rlghts, slttlng on 18 March 2021 In a slnsle-Judge formation pursuant 
to Artlcles 24 § 2 and 27 of the Conventlon, has examlned the applicatlon as submltted. 

The appllcatlon refers to Artlde 2 § lof the Conventlon and Artlcle 3 of the Convention. 

The Court notes that the condltlons set out In Article 37 § 1 of the Conventlon for striking ou1 the 
appllcatlon are fulfllled. Furthermore, the Court flnds no speclal drcumstances relJtlng to respect for 
human rlghts as deflned In the Conventlon and the Protocols thereto whlch requlres lt to continue 
the examlnatlon of the applicatlon. 

The Court dec/des to strike the appllcatlon out of lts list of cases. 


