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INSPECTIERAPPORT CTA-CW 

JUSTITIELE ORGANISATIE 
 

Vreemdelingenbarakken/Illegalenbarakken 

LOCATIE 
 

Terrein Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) 

INSPECTIEDOEL 
 

Doel van het inspectiebezoek was om door eigen waarneming, de 
toestand van de illegalenzorg op de specifieke locatie te kunnen 
beoordelen. 
 

INSPECTIEDATUM 
 

28 oktober 2016 

TOETSINGSKADER/METHODE 
 

CTA-CW hanteert als toetsingskader (internationale) wet-en 
regelgeving, richtlijnen en standaarden. 
De commissie maakt bij een inspectiebezoek gebruik van een model 
Inspectie Verslag. 
 

AANLEIDING INSPECTIE 
 

Gepland onaangekondigd bezoek 

TOESTAND 
VERBLIJF/HUISVESTING 
 

Het complex Vreemdelingenbarakken heeft een capaciteit van 4 
meerpersoonsverblijven. Er zijn twee slaapzalen, 1 voor de vrouwelijke 
bewoners en 1 voor de mannelijke bewoners. Annex aan elke slaapzaal 
zijn er bad/douches en een recreatieruimte.  
De vrouwelijke bewoners verblijven vaak in de open ruimte vlak vóór 
hun recreatiezaal aangezien het binnen erg warm is in deze tijd van het 
jaar. Verder is er een complex bestaande uit o.a. 3 ruimtes op een rij (in 
feite isoleercellen), met annex/ervoor een kleine smalle luchtplaats. 
Hier worden overdag de mannelijke illegalen gehouden aangezien een 
raam van hun recreatiezaal  ten tijde van de inspectie gerepareerd 
werd.. Enkele opgesloten mannelijke vreemdelingen hebben enige 
dagen daarvóór nl. een ijzeren raam uit zijn voegen gehaald in deze 
recreatiezaal en zijn via dit raam ontsnapt.  
Er is een omheinde sportruimte die sporadisch wordt gebruikt. De hitte 
in deze periode van het jaar belet het normale gebruik hiervan. 
Op de dag van inspectie verbleven er 4 mannelijke en 7 vrouwelijke 
bewoners in de barakken. De intercom in de zaal van de mannen 
werkte niet. 
 

TOESTAND VEILIGHEID 
 

Er is een bedrijfsnoodplan dat actueel en voldoende bekend is. Recent 
heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden, waarbij na afloop 
een evaluatie hiervan is gehouden.. Er is in it complex altijd een BHV-er 
aanwezig. Eveneens zijn er blusmiddelen beschikbaar met een 
onderhoudscontract.  



 

2 
 

Het personeel is bekend met de werking van de ontsluiting van de 
verblijfsruimtes; gangen en nooddeuren zijn vrij. De vluchtroute echter 
is niet volledig duidelijk aangegeven.  
 

TOESTAND VERZORGING 
 

Het eten is goed en de (eventuele) opslag ervan is goed; het aanbod in 
diversiteit van het eten dient te worden verbeterd.  
Luchten en ontspanningsmogelijkheden zijn in orde, doch lectuur 
ontbreekt. De illegalen krijgen schone lakens en producten voor 
persoonlijke hygiëne. Medische zorg is goed, de gevangenisarts is 
beschikbaar, en de opslag van medicijnen is ok. Niettemin wordt er 
gewerkt aan de inrichting van een betere opslag van medicijnen in een 
aparte kamer in het complex. Er is aandacht voor verslaafden en 
personen met een psychische aandoening. Op het moment van 
inspectie waren er geen verslaafden noch personen met psychische 
aandoening in de barakken. 
 

TOESTAND BEJEGENING 
 

In het algemeen zijn de bewoners redelijk tevreden. De dames hebben 
veel last van de hitte, vandaar dat zij overdag ook buiten vóór hun 
recreatiezaal verblijven. Als gevolg van de hitte hebben sommige 
bewoners moeite om goed te slapen ‘s nachts. Een van de dames 
vertelde dat zij geen klachten heeft over haar aanhouding, fouillering en 
het transport naar de barakken, noch over het verblijf. 
 

BESCHOUWING  

 
Hoewel de bewoners zich onprettig voelen vanwege de 
omstandigheden waarin zij zich bevinden, kan toch gesproken worden 
van een kalme rustige sfeer in het complex. Ze hebben weinig tot geen 
klachten aangaande de opvang en aangaande de bejegening die zij van 
de bewakers krijgen. 
De dienstdoende bewakers waren open en meewerkend en hebben de 
CTA-CW alle gevraagde informatie verstrekt.  
 

CONCLUSIE 
 

De inrichting van het complex is redelijk goed; de ligging van de zalen 
echter heeft tot gevolg dat de luchtcirculatie te wensen overlaat. De 
muren, gangen en vloeren zijn schoon en er zijn geen rondslingerende 
zaken aangetroffen. De fysieke omgeving waarin de bewoners 
verblijven is veilig en de douches zijn schoon. W.c.-potten in de 
mannenafdeling laten te wensen over. Zaken/bezittingen van de 
bewoners worden op zorgvuldige wijze opgeborgen.  
 
Er zal hoge prioriteit moeten worden gegeven aan een nieuw illegalen-
opvangcentrum. Gegeven de omstandigheden valt er te verwachten dat 
het aantal illegale vreemdelingen slechts toeneemt. De 
opvangcapaciteit is  thans al niet optimaal. De vraag dringt zich 
eveneens op of dit illegalenprobleem niet in een breder 
(Koninkrijksverband) zal moeten worden aangepakt. Het is nl. niet 



 

3 
 

denkbeeldig dat Curaçao in de zeer nabije toekomst overspoeld gaat 
worden met een groot aantal illegale vreemdelingen.  
De vreemdelingenbarakken bevinden zich op het terrein van de 
gevangenis (SDKK). Hoewel de verzorging en bejegening binnen het 
complex redelijk goed tot goed te noemen is, kan men in zekere zin niet 
aan de indruk ontkomen dat het hier om een gevangenis gaat; dit is in 
strijd met de regels van de CPT voor wat betreft illegalen opvang. Een 
nieuwe illegalenopvang (zie boven) zal deze perceptie kunnen 
wegnemen. 
 

VOORSTEL 
VERBETERPUNTEN 
 

 Ventilatie in de zalen dient verbeterd te worden, vooral in de 
vrouwenafdeling 

 Toiletpotten in de mannenafdeling dienen een grondige 
schoonmaakbeurt te krijgen 

 Het defecte intercom-apparaat dient gemaakt te worden 

 Er dient lectuur beschikbaar te worden gesteld voor de illegalen 

 Niet-gangbaar voedsel (vegetarisch, halal) moet mogelijk zijn 
 

  
DATUM BESPREKING 
INSPECTIE MET 
ORGANISATIE 
 

15 november 2016 

DATUM INLEVERING  
VERBETERPLAN 

16 december 2016 

STATUS UITVOERING 
VERBETERPLAN 

 

 


