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Ami: 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 

eii.ZCói inkrijksrelàtiè5, cltii, drá,.R:W; Knops 

d.t.k.v. Vertegenwoordiging Nederiànd 

Uatuiïi: 

;7tii2tzozo 
`Uiu,GriéJd.rl.: Um Arnnrerk: 

Utii1ennrrrp; 

Aanbieding project- en.iníplemenlatieplán Vreeridelingenbez4aiing`Curap6 

N 

Oris:rnuuiuer; 

Pégit•é: 

 •.;•ky•hóó:tóin 

Zurrkrrrcenner:. 

2d2p/04D6].0 

Áanfdl bijlagen: 

Gëáéhte.liëër'Knbps; 

Onderverwijzing naar uw briefvan:5.aeptembec.2019 meikenmerk 2019-0000466355; onze 

brief van,28november 2019 met kenmerk 2019/050058 én uw:briëf váap 6 dècemb& 2019 met 

kenmerk-2019-0000615813 waarbif et bedrag X564.,0Ó0„ als een voorschot aan hét Land.. 

CuraeaQ werd overgemaaktIs financiele bijdrage voor de uitbreiding err.gptunalisate.van 

dé Vreenndélingénbéwál><ng,op Cu a•ao,:bied xk:.à hie ii hët,'plolect=_en impieme taheplàri. 
Vrëemclelingénbëwárjiig Curá•álï aáii 

Hét.genoemde project; en;implementatievtan omvat;in grote lijnende volgende onderdglen; 

Eeb omvang-béschriJving van'de n>éíxwe v_r_eemd.glin ' bewwwing:mè_t een capaciteit- 

vërhaging van,30 nààx'cà 70,pérsoiíen 

,'Eeii iiidéluie van het: complex op .g ond vaneen _regime-ddfèreiltiatie 1n viel;. àfdel.iïtgei . 

nárriélijk een mannén belieersrégime, een mannen verblijfsregime„ een vróutiveri 

verblijfsregime én eenafdeling voorgezinnen; 

• Dè materiële en immatetiële condities van_dé vreemdeliiieenbewaring,.zïjn, m lij n met 
de_ voorschriften van het European Committee for the P,reventi.on of Torture,pp 

Inl eiman lir.Dégi àding Tleat rent o"P«Uïl shiriént.(C_PT•, zoals u teërtgezet u hët, 
`factsheét linnn gratióri Detèntion ( lia rt 2017.); 

Een b.oiiwkostenranijn& een exploitOt eraming en,een.glóbal1e;tijdsplarining 
Een voorstel voor een: zinvolle dagbesteding; 

Eén voorstèl voor'eén verbeterde inèdische:scieen.ing:en,zorg; 

• Een viertal oplossingen t a V,,juridi. c biljstàrirl; zoàls hët.iri Spaans .vertààlde 

doctiumeilten besél► lcbaarstellen;het nhet.Spaàns.vermelden-van de beschikbare. 

vrMt alde'rééhtsliiddelen, én-een kostèndrukkënde ën wërkbaré vórrii. van.jtáridischë 
bijstand dóói indeel van, sáiriénwerking met Ngó's; 

l De totstandkoming van een onafhankelijke Càmmissic van Toeziclít. 

lNilh•4•xz•,•pl4rn 7;h } f"LYfi112m§tb•+ Caínt;azr ,1 :•': +(St•Ij s 1r5••2.4 },• LR(••39) 9_4 E•.1' rkt• ra g•l•i•rnti.éitr 
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ONS Ntinutrer: Zrtrtkunnnur'r: Prtgirrrt:, 

2020/040010 2 

Methet al overgemaakte voorschot van C504.000 zijn de voorbereidingswerkzaamheden: met 

betrekking tot de bouw al begonnen door de selectie van een ,architect;de: constructeur en de 

installatie; technisch adviseur. Hiérvàn is,nóg een deel bès -h kbaar ten bèhoeve van de; 

aanschaf van bouwniaterialém Op dit "mnïènt; warden ook vele.boiiwmátotialen voorgesteld 

om .besproken te worden door de Werkgroep inclusief adviezen van hét:Rijksvastgoédbedrijf 

en I7JI._Na de afronding van de bestektekeningen zal eind november 2020 de. 

bouwvergunning worden aangevraagd in samenloop met.Iet;houdeirvan een-aaribesteding: 

De bouw-zal`in februari 2021-starten met-'een verwachte oplévering-in december. -2021. 

Afsluiting fasë 1  

Tè"r foiinélé: afsluiting varï.fasë l is, liet oplevèririgsi•ápport van 27 februari 2020 alsaiijlage 

van hét-.projecten implementátieplan wederom opgestuurd. Li fase 1 1s dè opvangcapaciteit 

:van, dé oude mannenblok vergroot van 13 naar.22 plaatsen:`De in deze fase verbouwde- blok 

voldoet nu aan de eisen van brandveiligheid en lrygiene conform d-e-CPT=normen. Het 

voldoet slechts in énkeIe gevallen iïiei àan de ruimte eisen door. het gëbrek:vá,ri , eeii eigen 

vérplegingskámér, bezoekerskamer en een'bibliotliëek..Dezé ruinités zullèn.ul fase:2 worden 

gerealiseerd. Ter i.nvullingván:eèn.betérë dagprograirilná voor de áánwézigè vreëindelingén. 

is n1 Fase 1 al een recreatieruimte.:gerealiseerd. 

Naast de voorbereidende; we.rkzaambeden met`betrekking10i de bouwti's ook-vooruitgang 

gëboëkt op hot gebied van medische zorg en juridische bijstand. Erikelé voorbèeldën hiervan 

zijn de .vërtaling vatí,.de procedure_ van artikel 3 ÈVRM in het, Spaans,, líét concipiëren. van. 

een eenvoudig bezwaarforniulier en het:besprëken van,samenwerking:mëtNgo's voor het 

toegankelijk-maken van .juridische.bijstand waar nodig. Ook-is er: eeninventarisatie gemaakt 

van het;tienodigde,extra ipeOi'seh personeel voor een shucturele versterking van de- 

•nïedische dienst van liet SDKK t b.vc de vreemdelingenzorg:,, Het wervingsproces --zal 

tegelijkertijd met d,e bouw worden doorlopen_ Thans woidtdémedischè intake bij. 

aanlandilï g door hetMinister e ván.GMN verzorgd én rëguliéie zorg door •le medische. 

dienst van,het SDKK Hier zijn de bënodigde profocollën voor opgesteld én met. 

inachtneming van de.recente COVID49°crisis aangepast en besproken met de ketenpartnners. 

van de. vreemdelingenketen. 

Rest mj nog even stil te staari,bij de, inhoud  van uw brief d::d.. 6 december 2019 Zoals u weet 

is,de gemengde werkgroep;uitbréidiri , — 1— tc pariteit ui het levén geroepen bestaande uit 

leden war►11étMirïisterie van Binnenlandse Zaken ,en Koninkrijksrelaties, dé.Dienst Jtistitiële 

-Inrichtingen, de Vertegenwoordiging van. Nederland. op, Cura•ao en het Milusterie van 

JustitieCuxaeao._ Waar _nodig..wordt de commissie ondersteund door het. 

Rijksvastgoedbedrijf. 

u.Zw Wrl•í•ltitin•plèiti zJn 1 4Vili•msfldf•ttr• g' :T-:•J(599) 9 40 „Oft2 R• 
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0#fs iiuiuriíër:' 

2D20/04ÓG10' 3 

- . . .. 
In de afgelopen rilaanden hëëft:de werkgroép.zóveelmógelijk tiveèvriekelij . ks vèrgederd .áiit 

samen'.tot.eeai gedegen projecten implementatiepÍan voor de.uitbieidntg en optimala's,atie;: 

van de vreemdeluigenbewaring , gp .Ctiracao te komen. Dé maafregélen in he,t kadei:van clë 

aànpak van de.COVID' 19 pàn'de.mie liiainérí lnét Ministerié vaiï Justitié éri;vooral liinanën':hët 
SI7KK Hèé.ft.ge.lèid tot een aantál:nïáaiidèxi vertrágrng`van',lïét..project: 

Toch heeft dè..werkgróèp cliréét ná' dé lock dówii.háar werkzaamFíëden-met dè:nodigè.:váart 

weer.opgépakt en heeft aan'het:overgrote deel van, zo•ilsu ze noemde ontbindende . ,. .. ,., 
voorwaarcleii, i.n hèt,projecten impjementatie. pl►n :voldaan: , e. • : 

ërdea as'ín hët-p "' ten; implemeht6(JdMànopgesteld-.'6hfde, Net 

adviesvan DJI d.d.:19 deëember,2019, tèá..àfa izied-Ven zóweLde inaàtregelénter 
optiinilisering van.-de:matériële als-de immateriële condities van de ongedocwnenteerde. 
vreemdelingen. 

, 
Ook voortgangsbewaking en de .é.indvérantrvoording inclusief de dooc;u.verzoéht'e. 

ónafhankèLlke accoun#ànt yerklalYng aijn,eru•'ver" weikt`_samen met éèn realishschè.rueiïrvë 

:plànnirig.:Doi•r cie vërtiagung;'opgel"open cloor dcCOVID 19.ji•ndeiriie, áijri de d•tums 
opgenórnen in uw briéf ván.6•décémber 2019.ruek'mérhaalbáar: Dé geplaride ópleverdatum- 

van het.pràject-is nu december 202i. Nsdién maar uitetlijk op,1 ap••l_,2022 •.al-het Ministeriè 

van Justitie Curacao een eindveráni_•voording, iriclusièf.ëen acc_ountànt'verk_ la_ring en èen 

evaluàtieráppo.rt,van hét projèct bij uw Mirïrsterië:iinlëveí•en. 

tiithet project`enirsiplementatieplan blijkt clat:de uitgaven voor de materiële-en.immatatiëlé 

'investei•irigën voor de.ïzittizei:dang;éii optirxïalisàtie váii de vréèmdelirigéaibewáring op 

Curagao,-het.gereserveerd,liedrag:van 2 miljoen .euro`overschrijdénmet €'700:000. Iriiniddëls 

heeft er een ambtelijke afstemmiiig plaatsgevonden tussen liet Muuskerie van justitie, 

Cura ao en;hét Ministerie van Veiligheid' én Justitie lVéderland over, tiet hérbesterYimen varí; 

cië toègelcende aàiáddelen teí• optirriàlisèrirïg van dé VréeïmdelingeiikeW71n-is op'ànnbtelijk4 
_. _, 

;niveau ovèreenstémíning bereikt:, 
Een verzoek voor besteinmingswiging vooi lietbedra _ vane 700.000 

staátsecrètàris van J&V separèàt:aángébode • 

ordt aan dé 

Dé explóitatiëkósten vàit dë rïiëuv►+é Vrëemtlelíngenbetitariag,, die ten laste: "vanjdë 

liegrotïng v.an .Cwacao, zijn vaorálsnog begroót op 5:mr'ljoen;gtílden. .per,jaar. Dit bedrag _zal 

gèdurende,dé: prójectfasekritisch virorderi,geanalyseéird óp:háalbaarhèid samen nlét liët 

,•4{•?!.•et,tintin•l::i•i'•••:J;•••nrC•d;•urs«c•. •::.•.•4:• •"•5•{f• 4:GS:s•• 
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Oils lrti>iiiucri 7•nkí+undurr: 

2030/09Ó610 

Ministerie.vanFinanciën.op Cur-äSao.ën waar mogëlijk,versóberd gezien íle pr`ecairè 
fitlanciëlé situatie van het Land.na COVID 19. Indelij lief práject`eri irnpÏerneni-átiepl•ui 

bëlioréndé.realisltiematrix,:?al s,teeds per,kwai taál aan uw ministei7e-war&n gerapportéet.d ... 
ovèr de .gèboél<te iestiltatéri en evéïituele,kilelpuzïten op alle clèelterrëuyen; ixtclusief 

:fiu.iáiïciële äspecten'zodatiiàdiezi-nodig.tijdig knn=wórdëïa.bijgeste.l.d. 

Indien:u.zich km vinden ni :wat iii hétbijgevoegdé:prciject,en implerrientáfièjilan is 

ui.tgeuverktgeef ik _. u jn:ovètwegtng 'om ákkóórd th -gaan met;het toekennenvari het resterend . ; 
be•(rag,.ván:• 1.496.000 voor-afronden hei-vanAit'pibjëetdossier: Tevens wordtmet:Iie,t 

aanleveren v.an dit do.cumérithef voóigáande.fase 1 defirutte,f..a (sÍóten ge ti 

liet,resterënd;b.édrag vi:in 26:900 ook kanordèn € 'w a•eírgetnáákt: 

oud dát, 

Het bovengenoemde bedrag<kam worden ges tort;op de'volgende bankrekening van het Land 
Curárjáo 

;4•tthët•in•i:•;fr•a ív►i •mst,t•C, Cur• àà l ••••i) •' aí•a•••s ► • •(••i.v•6• sc•3:t,.•i•v•k:•iït•r••i 
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1. Aanleiding 1 

In januari 2019 heeft de Cura•aose regering een verzoek, in het kader van artikel 36 van het 

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, aan Nederland gedaan tot nadere samenwer-

king en ondersteuning bij de maatschappelijke uitdaging die Cura•ao ondervindt als gevolg 

van de situatie in Venezuela. Dit verzoek is gehonoreerd bij Voorjaarsnota 2019 en additionele 

middelen ter waarde van 23.8 miljoen euro zijn vrijgemaakt, ten behoeve van Aruba en Cura-

•ao. Dit is onder meer ingegeven door de situatie in Venezuela met oog op de crisisbeheersing 

in de regio. Dit bedrag is verdeeld over diverse ondersteuningen: ondersteuning maritieme 

grenzen, crisisbeheersing, optimaliseren vreemdelingenketen, diverse projecten Aruba als ook 

ten behoeve van vreemdelingenbewaring op Cura•ao. 

Beschreven ondersteuning betekent voor de vreemdelingenketen binnen het Ministerie van 

justitie een gefaseerde ondersteuning bestaande uit onder meer technische kennis en expertise 

uitwisseling ter versterking van de vreemdelingenketen, transportmiddelen voor grensdien-

sten en realisatie opvangplekken voor kwetsbare groepen. Voor de vreemdelingenbewaring 

op Cura•ao was in eerste instantie separaat eert financiële bijdrage van 132.000 euro vanuit de 

Ministeries van Binnenlandse Zaken en justitie en Veiligheid beschikbaar gesteld voor de ver-

bouwing en verbetering van het mannenblok en bijbehorende recreatieruimte in de illegalen-

barakken van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kbrsou (SDKK). Dit gedeelte is inmiddels 

opgeleverd en hiervan is een bouwtechnisch overzicht en financiële afrekening aan Nederland 

aangeboden (bijlage 1). 

Hierna is voor de verbouwing en uitbreiding van de vreemdelingbewaring op Cura•ao, een 

bedrag van 2 miljoen euro gereserveerd van de middelen die bij Voorjaarnota 2019 zijn vastge-

steld. Van dit bedrag is €504.000,- al in december 2019 aan Cura•ao overgemaakt in de vorm 

van een voorschot voor o.a. de voorbereiding van het bouwproject en de realisatie van een 

perimeter hekwerk. In de afgelopen maanden heeft de Werkgroep Vreemdelingenbewaring 

Cura•ao veelvooruitgang geboekt voor wat betreft voorbereidingswerkzaamheden. 

I 
Ten aanzien van dit plan liggen de volgende documenten ten grondslag: 

Het advies van de DJI, d.d. 19 december 2019, "Fortiter in re, suaviter in modo"; 

Het document vergroting opsluit capaciteit projectvoorstel d.d. 2 februari 2019; 

- Het plan van aanpak vreemdelingenbewaring Cura•ao besteding deel 1 d.d. 15 november 2019; 

De brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. drs. RW Knops, d.d. 6 december 2019 met als kenmerk 

2019-0000615813; 

De brief van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2019 kenmerk 2019-000004666353; 

De brief van de Minister van Justitie Cura4ao naar de Minister van BZK d.d. 28 november 2019 met zaaknr: 20191050058. 

4 
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De vorderingen worden per kwartaal opgenomen in de voortgangsrapporten van de werk-

groep (bijlage 2). 

1.1. Inleiding 

Om aan de internationale normen op het gebied van 

vreemdelingenbewaring te kunnen voldoen binnen het Koninkrijk, is het van belang om in dit 

traject fors te investeren. In verband hiermede zal geinvesteerd worden in de bestaande 

vreemdelingenbewaringscapaciteit bij het SDKK waar de detentiecapaciteit vergroot zal wor-

den. Door te investeren in de infrastructuur zullen de omstandigheden van bewaring verbe-

terd worden. In dit kader is het ook wenselijk om de oude benaming voor deze lokaliteit zijn-

de Vreemdelingenbarakken te wijzigen in Vreemdelingen Opvang en Detentie Centrum 

(VODC). 

Voor wat betreft de materiële investeringen zal dit grotendeels gedekt worden door Neder-

landse ondersteuningsgelden. Echter de exploitatie kosten van het nieuwe complex komen ten 

laste van de begroting van het Land Curar ao. 

Ter verfijning van het eerste projectvoorstel d.d. 2 februari 2019 heeft de Dienst Justitiële In-

richtingen (DJI) in september 2019 een werkbezoek afgelegd bij het SDKK en op' grond daar-

van is een advies inzake de uitbreiding en verbouwing van de vreemdelingenbewaring op 

Cura•ao opgesteld. 

De tweede grootste wijziging was het realiseren van een hoogwaardig perimeterbeveiliging 

om ontsnappingsrisico's in te dammen en de beheersbaarheid alsmede de leefbaarheid in de 

vreemdelingebewaring te vergroten. Daarnaast is de ontwikkeling van een voor de doelgroep 

geschikt regime onderdeel van de planvorming. 
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Het advies is uitgebreid binnen de Werkgroep Vreemdelingenbewaring besproken en het Mi-

nisterie van Justitie Curar ao kan zich in grote lijnen.vinden in de aanbevelingen zoals opge-

nomen in het advies van de DJI. Inmiddels dient het voorstel van DJI Nederland voor wat be-

treft de meest adequate perimeter beveiliging voor een tropisch klimaat, na een werkbezoek 

aan JICN Bonaire, te worden heroverwogen, voor wat betreft de duurzaamheid van de te ge-

bruiken materialen. Dit onderdeel zal nader binnen de werkgroep worden uitgewerkt. 

Onder voorzitterschap van het Ministerie van Justitie Curar ao is binnen de Werkgroep 

Vreemdelingebewaring Cura•ao een project- en implementatieplan opgesteld, waaruit volgt 

hoe het bedrag van 2 miljoen euro in de komende twee jaren zal worden besteed. Naast mate-

riële investeringen in gebouwen zullen ook aan de optimalisatie van immateriële aspecten 

zoals regime differentiatie, zinvolle dagbesteding, medische zorg, het faciliteren van juridische 

bijstand en upgrading van het personeel worden gewerkt. 

1.2. Doelstellingen project- en implementatie plan 

De doelstellingen zijn: 

• Cura•ao wordt structureel in staat gesteld om te borgen dat de rechten van ongedocumen-

teerde vreemdelingen binnen de opvang en detentie faciliteit worden nageleefd. 

• De materiële en immateriële condities van de nieuwe faciliteit dient zo veel mogelijk in lijn 

te worden gebracht met de voorschriften van het 'Turopean Committee for Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" (CPT), zoals uiteengezet in 

het "fact sheet Immigration Detention" (maart 2017). Dergelijke immateriële condities bor-

gen bijvoorbeeld een acceptabele levensstandaard ten aanzien van gezondheid en welzijn. 

• De omstandigheden van vreemdelingenbewaring (inclusief het regime) dienen te alle tijden 

beheersbaar te zijn. Dit betekent dat het aanwezige personeel voldoende opgeleid dient te 

zijn om met de specifieke doelgroep (ongedocumenteerden) om te gaan en dat er sprake 

moet zijn van een zinvolle dagbesteding voor de vreemdelingen waarbij het accent gelegd 

wordt op terugkeer. De infrastructuur en training door DJI en KPCN dient hierop te zijn 
toegerust. 

• Het verlichten van de druk op de vreemdelingenbewaring via uitbreiding om zodoende de 

verwerkingscapaciteit van de vreemdelingenketen op CuraQao te vergroten en de kans op 

gewelddadige incidenten en ontsnappingen van ongedocumenteerden te verminderen door 

te investeren in een hoogwaardige perimeter beveiliging. Deze hoogwaardige perimeter be-

veiliging beoogt tevens waarborgen te creëren voor het binnen de muren kunnen bieden 

van interne bewegingsvrijheid aan ingeslotenen die door hun gedrag hebben laten zien deze 
vrijheid aan te kunnen. 

• De doelstelling is dat de uitbreiding en verbouwing van het VODC een multifunctioneel 

inzetbaar complex op zal leveren, ook geschikt voor de detentie van andere doelgroepen 

dan vreemdelingen mocht dat in de toekomst aan de orde zijn. Bijvoorbeeld bij een eventu-
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ele oplossing van de Venezuela problematiek zou het gebouw gebruikt kunnen worden 

voor de laatste fase van strafdetentie of als bewaring voor politiearrestanten. 

1.3. Werkomvang 

Gelet op een beoogde bewaringscapaciteit voor 70 personen zijn de volgende werkzaamheden 
voorgesteld: 

• De renovatie en verbetering van de bestaande faciliteiten ter creëren van in totaal 38 opsluit-
capaciteit voor mannen; 

• De nieuwbouw van een vrouwenafdeling met een capaciteit voor 24 personen; 

• De nieuwbouw van een multifunctionele gezinsafdeling met een capaciteit voor 4 gezinnen 
van 2 personen (moeder en kind); 

• De nieuwbouw van diverse ondersteunende faciliteiten waaronder recreatiezalen, sportge-

legenheid, bibliotheek, medische ruimte en bezoekersruimten inclusief advocatenbezoek; 

• De uitbreiding van kookapparatuur in de bestaande SDKK keuken. 

• Het aanbrengen van een duurzaam, stevig en anti-opklimbaar perimeter hekwerk van 5 

meter hoog rond het gehele complex. 

In de volgende hoofstukken zullen de te verrichten activiteiten voor wat betreft de materiële 

en immateriële aspecten nader worden uitgewerkt. 
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2. Materiële aspecten 

2.1. Inleiding 

De weergave van de bouwactiviteiten omvatten zowel activiteiten omtrent de te ondernemen 

verbetermaatregelen t.a.v. het bestaand gebouw alsmede activiteiten omtrent het tot stand 

komen van de nieuwbouw. De uitgangspunten voor de bouw van het VODC is gebaseerd op 

het programma van eisen zoals opgenomen in bijlage 3 van dit plan. 

De hoofdpunten van het bouwwerk is het creëren van 4 vreemdelingen-bewaringsafdelingen, 

zijnde de afdeling voor mannen beheersregime, mannen verblijfsregime, vrouwen verblijfs-

regime, en de gezinsafdeling. 

Hierop volgt een samenvatting van de diverse bouwactiviteiten. Zie bijlage 4 voor plattegrond 

van de nieuwe organisatie. 

2.2. Voorbereiding en plan uitwerking 

Ter voorbereiding van het bouwproject zal een architectenbureau worden aangetrokken inclu-

sief een constructeur en installatietechnisch adviseur. Het programma van eisen is uitgewerkt 

tot een bestek en bestektekeningen waarna een aanbesteding gehouden kan worden om te 

komen tot een aannemer ter uitvoering van het project. In de tussentijd is een architectenbu-

reau middels een aanbesteding met voorselectie uitgekozen. De bestektekeningen zijn momen-

teel in uitwerking. 

Een terreinmeting is reeds verricht welke nodig is als een onderlegger ter bepaling van de lig-, 

ging en oriëntering van de diverse gebouwdelen. 

In het programma van eisen is ook een onderdeel van brandbeveiliging opgenomen, zie bijla-

ge 5. 

2.3. Mannen beheersregime 

De beheersafdeling van de mannen is al in fase 1 gerealiseerd meteen capaciteit voor 22 per-

sonen..In deze afdeling worden mannen met agressief gedrag in bewaring genomen. Het dag-

programma en de interne bewegingsvrijheid op deze afdeling kan derhalve beperkter zijn dan 

bij het verblijfsregime. 

` 
.:'f:'s• .-.. .. 1̂• ;,'7C` :. 

. In elke verblijfsruimte is ook een eigen toilet en wasbak aangebracht. 

2.4. Mannen verblijfsregime 

De afdeling van de mannen verblijfsregime omvat de volgende ruimten en voorzieningen: 
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• 4 verblijfskamers van 4 personen met netto 20m2 per kamer, inclusief vaste stapelbedden, 

een eigen douche en wc en een klein aanrecht met wasbak. Er is ook een oproep/intercom . 
installatie per ruimte; 

• Een galerij van 1,8m breed met hekwerk afgesloten 

• Een recreatiezaal met televisie, leeshoek, stenen keukentje, washoek en zitplaatsen voor ta-
felspellen; 

• Er zullen voorzieningen worden opgenomen om een metaal detectiepoort aan te brengen 
indien gewenst; 

• Een sportveld omsloten door hekwerk, voorzien van gegalvaniseerde basketbal doelen, mi-
nivoetbal doelen en fitness toestellen; 

2.5. Vrouwen verblijfsregime 

De afdeling van de Vrouwen verblijfsregime is vergelijkbaar met die van de. Mannen verblijfs-

afdeling. Deze omvat de volgende ruimten en voorzieningen: 

• 6 verblijfskamers van 4 personen met netto 20m2 per kamer, inclusief vaste stapelbedden, 

een eigen douche en wc en een klein aanrecht met wasbak. Er is ook een oproep/intercom 
installatie per ruimte; 

• Een galerij van 1,8m breed met hekwerk afgesloten; 

• Een recreatiezaal met televisie, leeshoek, stenen keukentje, washoek, kookhoek en zitplaat-

sen voor tafelspellen; 

• Een sportveld omsloten door hekwerk aan de kanten waar er geen gebouwen zijn, voorzien 

van gegalvaniseerde basketbal doelen, minivoetbal doelen en fitness toestellen. 

2.6. Gezinsafdeling 

De multifunctionele gezinsafdeling omvat de volgende ruimten en voorzieningen: 

• 4 verblijfskamers van 2 personen met netto 20m2 per kamer, inclusief bedden, een eigen 

douche en wc en een klein aanrecht met wasbak. Er is ook een oproep/intercom installatie 
per ruimte; 

• De kamers zijn onderling verbonden met een tussendeur dat ingeval van een groot gezin 

geopend kan worden om 2 kamers te kunnen inrichten alseen woon- en slaapkamer. 

• Er is galerij van 1,8m breed met hekwerk afgesloten; 

• Gelet op de beperkte personen zullen ze gebruik maken van bovengenoemde faciliteiten 

van de vrouwenafdeling met inachtneming van een scheiding tussen de verschillende groe-
pen. 
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2.7. Ondersteunende faciliteiten voor het gehele complex 

Naast een eigen recreatiezaal per afdeling, omvatten de ondersteunende faciliteiten het volgen-
de: 

• 2 multifunctionele bezoekkamers van 20m2, elk geschikt voor bezoek van 2x4 personen, te 

gebruiken voor bezoek van familie, consulaire groepen en advocaten; 

• Een intake-kamer die ook als een verplegingskamer fungeert voor medisch consult; 

• Een douchéruimte voor het verschonen van binnengekomen vreemdelingen; 

• Een toilet voor bezoekers; 

• Een bibliotheek met koeling voor 8 personen, ca. 20m2, te voorzien van leesmateriaal en 2 

computers met beperkt (de zogenaamde whitelist) internet; 

• De voornoemde ruimten zijn verbonden met een galerij. De galerij, afgesloten met hekwerk, 

fungeert ook als een wachthal voor intake ingeval van binnenkomst van grote groep vreem-

delingen; 

Een centrale bewakerspost met zicht op Vrouwenafdeling en ook zicht op 

Mannenafdeling 

• De VODC zal geen observatieruimtes hebben. Indien nodig zal FOBA hiervoor worden ge-
bruikt. 

2.8. Perimeter hekwerk en -beveiliging 

Rondom het complex zal een degelijk perimeter hekwerk worden aangebracht meteen goed . 

signaleringsysteem.' a..  

2.9. Bouwkostenraming en exploitatieraming 

Gebaseerd op de bovenomschreven werkzaamheden is een globale kostenraming opgesteld. De 

totale kostenraming inclusief inrichting bedraagt globaal Ang. 5.1 miljoen. 

Hieronder is een globale samenvatting gegeven van deze kostenraming. De specificaties van de 

kostenraming zijn opgenomen in bijlage 6. Eventuele budget overschrijding zal kunnen worden 

bekostigd van het bedrag geoormerkt voor de versterking van de vreemdelingenketen na intern 

overleg en accordering door Nederland en na eventuele bezuingingsexercities. 
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Globale kostenraming in Ang. 

Bouwrijp maken/aanpassing terrein 

Renovatie/nieuwbouw verblijfruimten 

Ondersteunnde faciliteiten 

Sportveld; verharding 

Hekwerk, terreinwerk 

Detectiesystemen, brandmeldinstallatie 

Ang. 

e' . ,t, 

Euro 

„,s;p.≥ 

~.r 

o .. 

e .., •,4;. :..,,, 

Uitwerking tekeningen, begeleiding,toezicht 

Totaal bouw 

e .: 

o • .K.r 

 .-.r 

.{s ', 

Inrichtingen 

Opleiding personeel (eenmalig) 

Ad hoc-investeringen bejegening ongedocumenteerden (eenmalig) 

Totaal inclusief inrichtingen 

•': e . :A 

e . x 

5,399,140 

lom, e ..; X. 
r< - 

2,699;570 

••`•,. yy,,9 i •t.".`• F?. , yJ• •..: F 

Deze raming omvat o.a. de kosten van bewaking, maaltij-

den, medische zorg en tickets voor terugkeer. De totale exploitatiekostenraming bedraagt ca. 

Ang. 5.2 miljoen per jaar. Zie bijlage 6 en 7 voor nadere toelichting van de bouw- en inrichtings-

kosten. 

2.10. Gedeelde bedrijfsvoering 

In het kader van multifunctionaliteit en efficiëntie wordt nog steeds als uitgangspunt genomen 

dat het detentiecentrum niet voor 100% zelfvoorzienend hoeft te zijn. Dit voor zover gedeeld 

gebruik van faciliteiten of diensten die reeds in het SDKK aanwezig zijn, mogelijk is. Te den-

ken valt aan o.a. keuken, geestelijke voorziening, wasserette, management en technische 

dienst. Onderstaand een overzicht van de exploitatieraming verdeeld in aantal mannen en 
vrouwen. 

1 :`••;ï•.`,•::= .;•t,,á 
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Nadere onderbouwing personeels- en exploitatiekosten: 

• Externe werving 25 personeel (5 ploegleiders en 20 medewerkers). In het VOC zal wor-

den gewerkt met PIW'.ers schaal 6, ploegleiders schaal 7 en beveiligers schaal 5. 

• Opleidingskosten PIW met taakstellende accent vreemdelingen. Nederlandse norm en 

prijzen geconverteerd naar ANG. Totale kosten gesplitst voor vrouwen- en mannenafde-

ling. 

• Maaltijden kostprijs uitgesplitst naar ontbijt, lunch en diner en ijsverbruik. 

• Matrassen conform capaciteit x prijs binnen een jaar, en wordt 2 stuk per bed verschaft. 

• Beddengoed conform capaciteit x prijs verwisseling 2x per jaar 

• Basispakket kleding (korte broek, shirts, slippers etc.) bij Intake conform lijst verstrekte 

artikelen door SDKK. Bij vertrek worden alle spullen meegenomen. 

• Basispakket persoonlijke hygiëne producten, zeep, tandenborstel, tandpasta, toilet pa-

pier, deodorant, scheermes (reizigersformaat) en maandverband. Kosten voor basispak-

ket vrouwen is iets hoger vanwege vrouwelijke benodigdheden. Bij vertrek worden alle 

spullen meegenomen. 

• Wasserij SDKK op locatie. Inrichten op locatie. Aanschaf machine en droger. 

• Wasserij SDKK schoonmaakmiddelen verzorgen zoals waspoeder, bleekmiddel, was-

verzachter, wasmandjes. 
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• Schoonmaak kantoren (personeel, medisch- en .anderen) 2x per week door externe be-

drijf met eigen materiaal en producten. Klanten zorgen zelf voor hun verblijfruimtes en 

badkamers. Schoonmaakmiddelen voor klanten worden verstrekt door SDKK. - 

Onderhoud door externe bedrijf voor rioleringen /beer, zink en vetputten gebeurt om de 2 we-
ken een grote beurt. (put vol) (keuken, beerput septic tank) 

• Onderhoud door externe bedrijf elektronische beveiliging (schrikdraad, camera's etc.) 

• Kantoorartikelen (schrift en schrijfgerei, toners, etc.) 

• Gezondheidszorg/medicijnen 

• Verpleegkundige 

• Water 

• Elektriciteit 

•. Betaaltelefoons ANG 26,50 per telefoonlijn en 3 tv voor mannenafdeling en 4 voor 

vrouwenafdeling. 

Het gebruik van de hoeveelheid en het type materiaal voor recreatie en dagbesteding is 

afhankelijk van de nader uit te werken dagprogramma's. Voorlopig is een PM post in 

de kostenraming opgenomen. Wanneer de dagprogramma's bekend zijn, zal de post 

materiaal alsnog worden begroot en ingevuld. 
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3. Immateriële aspecten 

3.1. Inleiding 

Tot voor kort was het beleid inzake vreemdelingenbewaring op Cura•ao gericht op kort ver-
blijf. Dit was gebaseerd op een verblijf van maximaal 5 dagen.  

WON% Sx• •... M1v 

Door de toenemende Venezolaanse ongedocumenteerden die naar Cura•ao reizen en de 

grenssluiting is de verblijfsduur echter toegenomen en dient overgegaan te worden naar een 

andere aanpak en daarmee gepaard gaande vorm van bejegening conform internationale CPT-

normen. Om zoveel mogelijk binnen het Koninkrijk uniform te werk te gaan en om niet het 

wiel weer uit te vinden, wordt in dit plan uitgegaan van het model dat gebruikt wordt in 

Nederland, uiteraard aangepast aan de lokale realiteit. 

3.2. Doelstellingen immateriële aspecten 

Curacao wordt structureel in staat gesteld om te borgen dat de rechten van in bewaring ge-

stelde vreemdelingen binnen de opvang en detentiefaciliteit worden nageleefd. Hierbij dienen 

de materiële en immateriële condities van de faciliteiten zo veel mogelijk in lijn te worden ge-

bracht met (inter)nationale regelgeving en richtlijnen (zoals de voorschriften van het "Europe-

an Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punish-

ment" (CPT), uiteengezet in het "fact sheet Immigration Detention" (maart 2017). Dergelijke 

(im)materiële condities borgen bijvoorbeeld een acceptabele levensstandaard ten aanzien van 

gezondheid en welzijn. 

Concreet zijn hiervoor de volgende doelstellingen opgesteld: 

• Borging van zowel beheersbaarheid als de leefbaarheid binnen de vreemdelingenbe-

waring door middel van het aanbrengen van een onderscheid tussen een verblijfs- en 

beheersregime. 

• Bijscholing van het huidige personeel en opleiden en trainen van nieuw personeel met 

een accent op de bejegening van de specifieke doelgroep (vreemdelingen). 

• Zorg dragen voor een zinvolle dagbesteding voor de vreemdelingen, door middel van 

het opstellen van dagprogramma's met de onderdelen recreatie, re-integratie, educatie 

en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en door middel van het opleiden 

van ploegleiders om op de uitvoering van de dagprogramma's toe te zien. 

• Het blijven waarborgen van goede samenwerkingsverbanden binnen de keten (bij-

voorbeeld KPC). 
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• Garanderen van integrale medische zorg binnen het VODC, door middel van zowel 

het opstellen van medische zorgprocessen en protocollen als het uitbreiden van het 

medische team; 

• Het voorzien in onafhankelijk toezicht op het VODC door een Commissie van Toe-

zicht, door middel van een formele aanwijzing van de Commissie Monitoring & Toe-

zicht Politiecellen Cura•ao bij landsbesluit HAM of bij Landsverordening. 

• Het faciliteren in toegang tot rechtsbijstand voor in bewaring gestelde vreemdelingen, 

door middel van het inrichten van een (multifunctionele) bezoekersruimte, het opstel-

len en vertalen van de benodigde juridische documenten en bij binnenkomst informe-

ren van de vreemdelingen over de regels omtrent juridische bijstand.(opgenomen in 

het huisreglement). 

3.3. Regime differentiatie 

Het SDKK kiest in het VODC voor een nieuwe aanpak ten aanzien van ongedocumenteerden, 

waarbinnen onderscheid wordt gemaakt tussen twee regimes t.w.: het verblijfsregime en het 

beheersregime. Het verschil tussen beide regimes is de mate van vrijheid en autonomie binnen_ 

de vrijheidsbeneming. Het regime differentiatie kan gerealiseerd worden na oplevering van 

het gehele complex. 

Uitgangspunt is dat de ongedocumenteerden in het verblijfsregime wordt geplaatst, tenzij uit 

oogpunt van handhaving van orde en veiligheid in de inrichting, plaatsing in het beheersre-

gime noodzakelijk is. De ongedocumenteerden zullen in het verblijfsregime 'in beginsel' in de 

voor hem of haar bestemde gemeenschappelijke ruimtes overdag verblijven. Het verblijfsre-

gime is namelijk de meest open _variant van de regimes in de inrichting voor vreemdelingen-

bewaring. 

Om een.veilige en ordelijke gang van zaken in de inrichting te kunnen waarborgen, is het ech-

ter ook noodzakelijk een voorziening beschikbaar te hebben voor vreemdelingen die niet in dit 

regulier verblijfsregime kunnen verblijven. Bijvoorbeeld ongedocumenteerden die de daarin 

geboden mate van vrijheid niet respecteren of die wegens hun gedrag een verstorende factor 

vormen voor andere vreemdelingen of het personeel. 

Het beheersregime kent een grotere mate van beveiliging en brengt daardoor meer beperkin-

gen met zich mee. In het beheersregime is sprake van meer toezicht en een beperkter dagpro-

gramma, hetgeen de bewegings- én keuzevrijheid beperkt ten opzichte van het verblijfsregi-

me. 
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3.4. Zinvolle dagbesteding 

Inleiding 

Het Vreemdelingen Opvang en Detentie Centrum (VODC) is een afdeling binnen het SDKK 

waar ongedocumenteerden worden opgevangen, in afwachting van uitzetting. Tijdens de in-

bewaringstelling worden aan de ongedocumenteerden een zinvolle dagprogramma en correcte 

bejegening aangeboden in lijn met de voorschriften van het "European Committee for Preven-

tion of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" (CPT), zoals uiteengezet 

in het "fact sheet Immigration Detention" (maart 2017). Op dit moment wordt het dagpro- . 

gramma gedeeltelijk geïmplementeerd met in afneming van infrastructurele beperkingen. 

Plaatsing 

Na de intake door de Immigratie Politie, zullen de ongedocumenteerden in de nabije toekomst 

worden overgebracht naar het VODC bij het SDKK. De ongedocumenteerden kunnen dan op 

een van de drie afdelingen van het VODC worden geplaatst. Het VODC zal in de toekomst over 

de volgende afdelingen beschikken: 

- Verblijfsregime voor mannen en vrouwen; 

Beheersregime voor mannen;. 

Multifunctionele familieafdeling voor moeder en kinderen. 

Binnenkomst VODC 

• •.•;•• 

1 

- Eigen kleding, schoeisel en enkele persoonlijke spullen zoals medicijnen, tandenborstel, 

plastic kam, deodorant en extra kleding zoals 2 ondergoed, 2 korte broeken, 2 T-shirts.of 

bodyshirts kunnen worden meegenomen naar de afdeling. Alle bezittingen van de on-

gedocumenterden worden geïnventariseerd en voorzien van een label. 

- Tevens wordt een basispakket overhandigd bestaande uit een tandenborstel, tandpasta, 

baddoek, zeep, deodorant, laken en hoeslaken, beker en 2 lepels. 
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Na de controle zullen de ongedocumenteerden worden overgedragen aan de afdeling intake bij 

het VODC. Binnen 24 uur vindt de individuele intake plaats. De basisgegevens worden in het 

systeem ingevuld en alle praktische zaken worden toegelicht. 

Bij aankomst in het toekomstige VODC zullen alle ongedocumenteerden worden voorzien van 

een huisreglement waarin onder meer de volgende onderdelen zijn opgenomen: 

- Huis- en gedragsregels verblijfs-, beheers en familieregime; 

- Rechten en plichten ongedocumenteerden; 

- Regels en procedures omtrent de medische zorg; 

- Dagbesteding; 

- Regels omtrent bezoek/juridische bestand. 

Na het intakegesprek neemt de medewerker de ongedocumenteerden over en overhandigt hun 

het basispakket. De medewerker leidt de ongedocumenteerden naar de desbetreffende afdeling 

zodat de eerste persoonlijke zorg plaats kan vinden (douchen en schone kleren). 

Hierna zal de medewerker: 

Uitleg geven van alle ruimtes door middel van eenrondleiding; 

Afspraak maken met de cliënt voor de lste sessie begeleiding die binnen 2 dagen na bin-

nenkomst moet plaatsvinden; 

Eventuele vragen beantwoorden die nog onduidelijk zijn. 

i 
Dagprogramma: 

Het streven van het dagprogramma is om maximale bewegingsvrijheid te bieden aan de onge-

documenteerden met inachtneming van de handhaving van de orde en veiligheid. Belangrijke 

elementen in het dagprogramma zijn een correcte bejegening, een zinvolle dagbesteding, be-

vorderen van de zelfredzaamheid van de ongedocumenteerden en de ondersteuning bij de 

voorbereiding op de terugkeer. De ongedocumenteerden zijn vrij om deel te nemen aan het 

activiteitenprogramma. 

Het activiteitenprogramma zal in het toekomstige VODC bestaan uit de volgende onderdelen: 

1. Recreatie; 

2. Re-integratie; 

3. Educatie; 

4. ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals schoonmaken, wassen etc.) 
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1. Recreatie: 

- Sport en recreatie 

- Gezelschapspellen 

Knutselen/ naaien 

- Corvee 

- Bibliotheek 

- Film 

- Danslessen 

Muziek 

Koken 

2. Re-integratie: 

- Terugkeeractiviteiten 

- Begeleiding gezin/ persoonlijk 

Overleg advocaten 

- Overleg NGO's 

3. Educatie: 

- Lezingen. 

- Cursus lezen, schrijven, computer, talen 

- Geestelijke verzorging (kerkdienst, gebed, begeleiding 1 op 1) 

- Budgettering 

4. ADL 

Dagelijks wordt gecontroleerd naar de ADL activiteiten, waarbij hygiëne een belangrijke rol 
speelt. 

Persoonlijke verzorging 

Algemene verzorging woon/ leefgebied. 

Ochtendprogramma 

7.00-8.00 

8.00-9.00 

Controle, sterkte opnemen door personeel 

Ontbijt en corvee 

9.00-10.00 ADL 

1 
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Activiteitenprogramma 

10.00 — 12.00 

12.00 — 14.00 

14.00 — 17.30 

17.30 — 18.30 

Recreatie/ re-integratie/ reformatie 

Warme maaltijd en rusten 

Recreatie/ re-integratie/ reformatie 

Broodmaaltijd . 

• . 
rrd;, ;;:•;:Al";;xM 

dagprogramma van de ongedocumenteerden bestaat nu uit: 

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)  

- Persoonlijke verzorging 

- Algemeen verzorging woon/leefgebied 

Recreatie. 

Sport (voetbal) 

- Gezelschapspellen 

Knutselen 

- Corvee 

Het 

3.5. Terugkeer en vertrek 

Voor een ongedocumenteerde die van rechtswege Cura•ao moet verlaten, is zijn/haar terugkeer 

een ingrijpende gebeurtenis. De minister van justitie van Cura•ao is verantwoordelijk voor het 

voorbereiden, bevorderen en organiseren van het daadwerkelijk vertrek uit Cura•ao. De Unit 

Vreemdelingen Toezicht en Grensbewaking(UVTG) van het KPC voert dit uit. Deze unit doet 

de voorbereidingen in samenwerking met andere organisaties binnen het vreemdelingenketen 

conform het terugkeerbeleid. 

Het terugkeerbeleid richt zich voornamelijk op vertrek van ongedocumenteerden die geen recht 

hebben om op Cura•ao te verblijven conform het gestelde in de Landsverordening Toelating en 

Uitzetting (LTU). In dit kader ligt het voorstel voor het terugkeerproces dat samen met dienst 

terugkeer en vertrek is opgesteld bij de unit Vreemdelingenzaken voor advies. Het gaat hier om 

een ge-dwongen vertrek met begeleiding van de UVTG. Deelnemende partijen: SDKK/ Vreem-

delingen Opvangcentrum, KPC/ UVTG, Ministerie Justitie, Cura•ao Airport Partners (CAP) en 

indien nodig de Toelatingsorganisatie (TO). 
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Het voorbereiden van de vreemdeling op zijn/haar terugkeer naar zijn land van herkomst 
(terugkeerbeleid) 

In recent verleden bleven de ongedocumenteerden minder dan 5 dagen in bewaring bij de 

vreemdelingenbarakken. Uitgaande van deze situatie waren er minimale activiteiten gericht op 
de terugkeer van de ongedocumenteerden naar hun land van herkomst.Sinds kort ontstond er 

een andere situatie door de Venezuela problematiek. Ervaring leert dat de afgelopen jaren de 

verblijfsduur van deze groep aanzienlijk is gestegen door de sluiting van de grenzen met Vene-

zuela en ook deels verzoeken op artikel 3 ERVM. Hierdoor is op grond van internationale ver-
dragen een andere aanpak van deze groep noodzakelijk. Deze ongedocumenteerdén dienen 

voorbereid te worden op hun terugkeer naarhun land van herkomst en dit dient in het dag- - 

programma gereflecteerd te worden. 

Dit zal gerealiseerd worden door: 

1. Voldoende informatie aan de ongedocumenteerden van hun land van herkomst middels 

toegang tot media zoals relevante TV-programma's, kranten e.d. 

2. Contact met familieleden, raadsman, consuls, vrijwilligers, maatschappelijke organisa-

ties en dergelijken om de.vreemdelingen (ongedocumenteerden) te informeren over 
mogelijke juridische ondersteuning en terugkeer mogelijkheden. 
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3.6. Medische zorg/intake 

Het SDKK kent in zijn huidige organisatiestructuur een medisch team. De huidige medische 

dienst van het SDKK voldoet thans aan de basale randvoorwaarden voor wat betreft medische 

instrumentarium teneinde.de nodige dienstverlening te verstrekken aan de ongedocumen-

teerden, zoals voorgeschreven door het CPT' 

de medische zorgprocessen zijn protocollen op-

gesteld. 

Opname, Screening, Medische Isolatie bij Infectieziekte: 

1. Beleid 

1.1 Om de directe behoeften van een net aangekomen ongedocumenteerde met een bepaal-

de lichamelijke of mentale conditie te identificeren en om hem/haar hierin tegemoet te 

komen. 
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1.2 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Om de ongedocumenteerde te identificeren die een gezondheids- of veiligheidsbedrei-

ging voor zichzelf en of anderen (kunnen) vormen en om voorstellen voor de plaatsing 
van deze vreemdeling te doen. Een eenvoudige aanvangsscan van de behoeften van elke 

nieuw aangekomen ongedocumenteerde dient onmiddellijk bij aankomst gemaakt te 

worden. Deze eenvoudige scan gaat uit van een kortverblijf van gemiddeld 7 dagen. Een 

diepgaander medische analyse zal worden gerealiseerd indien er indicaties zijn dat de 

ongedocumenteerde langer dan 14 dagen in de inrichting zal doorbrengen. Zowel prak-
tische als kostenoverwegingen zijn van belang in dit geheel. 

Procedure 

Een eerste evaluatie van alle arriverende ongedocumenteerden bij de ontvangende in-

stelling zal ter identificatie van alle acute of bestaande gezondheid gerelateerde condi-

ties of vereisten, door gekwalificeerde gezondheidszorgpersoneel gedaan worden. Het 

ontvangende voorselectie formulier wordt ingevuld, de vreemdeling ondertekent de 

toestemming voor de behandeling en het formulier (bijlage 8) . wordt in het medische 

dossier van de vreemdeling bewaard. 

Aan iedere nieuweling wordt (na 14 dagen) vaccinatie gegeven tegen mazelen, bof, 

rubella, difterie, tetanus, hepatitis B aangeboden. Symptomen van COVID-19 lijken 

op de symptomen van influenza. Het voorkomen van influenza en andere 

infecties helpt om eerder de symptomen van COVID-19 te herkennen en 

vermindert de druk om medische resources. 

Nieuwelingen worden gescreend op symptomen van COVID-19 t.w. lichaamstempera-

tuur (koorts), hoesten en ademhalingsproblemen. Tevens wordt nagegaan of de desbe-

treffende personen in aanraking zijn geweest met personen waarvan vermoed wordt dat 

zij besmet zijn met COVID-19. Personeel dat temperatuurcontroles uitvoert, moet aan-

bevolen beschermingsmiddelen dragen. Als een persoon symptomen van COVID-19 

heeft (koorts, hoesten, kortademigheid) dan is de persoon verplicht een gezichtsmasker 

te dragen. Indien een persoon symptomen heeft die behoren bij het COVID-19 virus dan 

wordt contact opgenomen met de GGD voor het afnemen van de test. Deze persoon 

wordt in een isolatiecel op de intake afdeling geplaatst. Thans worden ze op dit moment 
op de ziekenboeg geplaatst. 

Personen die onbewust zijn, semi-bewust, bloedend, mentaal instabiel, lichamelijk ge-

handicapt, onder invloed van medicatie zijn, of die om de een of andere reden met 

spoed medische behandeling nodig hebben worden meteen doorverwezen naar de zorg 

(signalen van recente trauma). Als zij doorverwezen worden naar een algemeen zieken-
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huis, wordt hun opname of de terugkeer naar de gevangenis bepaald door een schrifte-
lijke medische vrijwaring. 

Vreemdelingen die afkomstig zijn van andere gevangenissen, die voorzien zijn van een 

samenvatting van het medische dossier, hoeven niet opnieuw gescreend te worden. Dit 

is bij voorbeeld het geval bij ex-gedetineerden van het SDKK die voor uitzetting overge-

plaatst zijn naar de Vreemdelingenopvang. Echter, de gekwalificeerde hulpverleners 

zullen de dossiers controleren en evalueren ter garantie van de continuïteit in de zorg. 

De documentatie over die controle dient beschikbaar te zijn. Screening op COVIDI9 

symptomen zal bij alle nieuwelingen plaatsvinden. 

Interviews zullen uitgevoerd worden met gebruikmaking van vertalers als dit nodig is. 

Personen die geen symptomen hebben zullen uit preventieve 'overwegingen voor 14 

dagen in een aparte cel (apart van de reeds aanwezige populatie) worden geplaatst. 

Deze personen zullen door de medische dienst worden gemonitord op symptomen van 
COVID-19. 

De Vreemdelingen zullen na ongeveer 14 dagen, op Tuberculose gescreend worden 

door middel van de Mantoux huidtest. (Isolatie van de gedetineerde uit preventieve 

overwegingen kan ingezet worden en adequate behandeling dient aan vermoedelijke 

Tuberculosepatiënten te worden verstrekt.) 

Alle vrouwelijke Vreemdelingen onder de leeftijd van 50 jaar zullen na 14 dagen een 

urine zwangerschapstest ontvangen. Deze test is niet vereist voor degenen die zichtbaar 

zwanger zijn of die een geschiedenis hebben voor wat betreft hysterectomie. 

Alle Vreemdelingen zullen na 14 dagen een PPR test voor syfilis ondergaan. 

Afzondering (van reeds opgenomen vreemdeling) zal toegepast worden indien medisch 
noodzakelijk is. 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

Afzondering procedures: 

- Alle vreemdelingen waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met (scabies, lice, 

syfilis, gonorroe, hepatitis, HIV, TB, mumps, mazelen, chickenpox etc.) en COVID — 

19 zullen direct doorverwezen worden naar de gestichtsarts. 

Elke vreemdeling die verdacht wordt van een besmettelijke ziekte en of bij wie een 

besmetting is geconstateerd, wordt in afzondering of in een daartoe aangewezen 
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ruimte geplaatst. De afzondering faciliteiten moeten elk over een toilet, wasbak, zeep 

en handdoek systeem beschikken. Thans worden ze op dit moment op de zieken-
boeg geplaatst. 

(1) Na verificatie en/of constatering van de besmettelijke ziekte, zal de ongedocu-

menteerde rekening houdend met zijn toestand, in afzondering, in een observatie 

ruimte, of in een aangewezen ruimte binnen de inrichting overgeplaatst worden. 

Alle vreemdelingen die besmet zijn met hepatitis zullen in afzondering geplaatst 

worden, totdat vastgesteld wordt om welke type het gaat én wat de periode van 
besmetting is. 

(2) Strenge afzondering maatregelen zullen rekening houdend met de ziekte worden 

toegepast, en er is geen contact met.andere ongedocumenteerden toegestaan. De 

Vreemdelingen worden geadviseerd geen tandenborstel, gebruiksvoorwerpen 
etc. met elkaar te delen. 

(3) Vreemdelingen met een ziekte in de luchtwegen (TB, COVID-19) zullen in een 

ruimte met negatieve lucht(druk)afgezonderd worden. Ultraviolet licht kan in-

dien aanbevolen gebruikt worden, maar kan niet de plaats van negatieve druk 
innemen. Gezien de financiële uitdagingen van het SDKK is het bouwen van 

dergelijke ruimte niet haalbaar. Er zal naar alternatieve mogelijkheden worden 

gekeken bij voorbeeld bij het CMC. 

2.12 Medische zorg tijdens Opvang en Detentie 

Dé uitgangspunt van het CPT is het gelijkheidsbeginsel in de medische zorg. Er mag dus in 

principe geen verschil zijn tussen de medische zorg in het SDKK en die buiten SDKK. 

Dit betekent dat het proces, de procedures en de kwaliteit van de medische assistentie voor de 
reguliere gedetineerde gelijk is aan die van de vreemdeling. 

Dit houdt in dat de Vreemdeling via een standaardformulier een verzoek moet indienen bij de 

Medische dienst. Dit verzoek wordt door een verpleegkundige beoordeeld en er wordt binnen 

maximaal 3 a 4 dagen, indien nodig, een afspraak met de inrichtingsarts gemaakt. Urgente 
gevallen worden meteen opgepakt. 
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3.7. Kosteloze rechtskundige bijstand ongedocumenteerden 

Kosteloze rechtskundige bijstand wordt geregeld conform het Landsbesluit Kosteloze Rechts-

kundige Bijstand (KRB). Conform dit landsbesluit heeft min- en onvermogende recht op koste-

loze juridische bijstand. Ten aanzien van strafrechtelijke zaken is dit voor zowel ingezetene als 

vreemdeling beschikbaar. Voor andere rechtsgebieden dient de rechtszoekende persoon wel 

ingezetene te zijn (artikel 2 KRB) om in aanmerking te komen voor een pro deo advocaat. 

Ongedocumenteerden komen gelet op het KRB niet in aanmerking voor een door de overheid 

betaalde advocaat bij onenigheid over een bestuursrechtelijke aangelegenheid. Indien de rechts-

zoekende ongedocumenteerde dit wenst, dient hij of zij zelf juridische bijstand te bekostigen. 

Ten aanzien van het vreemdelingenverblijfsrecht, onderdeel van het bestuursrecht, wordt 

rechtsbescherming vooral in de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) gere-

geld. Eenieder die een beschikking ontvangt kan daartegen in bezwaar of in beroep gaan. Bij 

bezwaarprocedure of het in beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van justitie is het bij-

staan van een advocaat niet vereist. Een negatieve beslissing op een bezwaarschrift geeft nog-

maals de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Daarna kan con-

form de LAR, ook in hoger beroep worden gegaan bij het Hof. 

Rechtsmiddelen bij een beschikking 
Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven, is het mogelijk voor 
betrokkene ter zake een bezwaarschrift in te dienen bi/ het bestuursorgaan dat de be-
schikking heeft genomen. Het bezwaarschrift wordt door of namens betrokkene inge-
diend bij het Ministerie van Justitie 

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven, is het mogelijk voor 
betrokkene ter zake beroep in te stellen bil het Gerecht. Het beroep wordt door of na-
mens betrokkene aanhangig gemaakt met een aan het Gerecht gericht gemotiveerd 
beroepschrift, dat in tweevoud wordt ingediend bij de griffie van het Gerecht dat zin 
zittingsplaats heeft in het eilandgebied waar de indiener zin woonplaats heeft. 

. Laatste ontwikkelingen rechtskundige bijstand ongedocumenteerden 
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Binnen de procedures is altijd zowel formeel en informeel gezorgd dat met de rechten van de 

betrokken vreemdeling zoveel mogelijk rekening werd gehouden. Bijvoorbeeld door alvorens 

een beslissing te nemen, besprekingen te voeren bij twijfelachtige/humanitaire gevallen. 

De laatste ontwikkelingen als gevolg van de Venezolaanse problematiek heeft het belang laten 

zien van betere mogelijkheden om te zorgen dat duidelijk ook naar buiten toe wordt dat de 

rechten van min- en onvermogende ongedocumenteerden beschermd worden. 

Bij het onderzoeken naar mogelijkheden is de gehanteerde richtlijnen op Aruba en de BES- ei-

landen nagegaan. 

Aruba 

Op Aruba is thans ook niet mogelijk om als ongedocumenteerde over een door de overheid 

betaalde advocaat te kunnen beschikken. Daarvoor in de plaats worden ongedocumenteerden 

geassisteerd voor wat betreft het traject ten aanzien van het Vluchtelingenverdragen artikel 3 

EVRM door UNHCR. 

Ook is het zo dat zij de rechtswinkel " Tienda di Lei" Aruba kunnen benaderen voor assistentie. 

BES- eilanden 

Op de BES- eilanden is rechtskundige'bijstand in vreemdelingenzaken geregeld als volgt. 
De'grondslag van het verkrijgen van een door de overheid betaalde advocaat (toevoeging) in 
bestuursrechtelijke zaken is gelegen in de Wet administratieve rechtspraak BES (War BES). De-

ze wet bepaalt in artikel 6, eerste lid, dat voor het verkrijgen van kosteloze rechtskundige bij-

stand in beroepszaken de Wet kosteloze rechtskundige. bijstand BES.van toepassing is. Voor 

rechtskundige bijstand in de bezwaarfase wordt geen toevoeging verleend. De rechtzoekende 

wordt geacht dit zelf te doen. 

In de War BES wordt in artikel 6, eerste lid, geregeld dat een toevoeging kan worden verkregen 

voor beroepszaken, dus met het oog op het voeren van een gerechtelijke procedure. 

Het opleggen van een vrijheid beperkende of vrijheid ontnemende maatregel wordt aange-

merkt als een beschikking. Tegen deze beschikkingen staat geen bezwaar cq heroverweging 

open maar kan direct in beroep gegaan worden. In die gevallen kan dus ook een toevoeging 

worden aangevraagd. 
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Cura•ao zal de nodige rechtsbescherming van de ongedocumenteerde via verschillende opties 
gestalte geven voor wat betreft het bestuurlijke gedeelte. 

1. Het Ministerie van justitie zal de nodige vertalingen laten doen, zodat er meer informa-

tie in bekende talen beschikbaar zijn. Hierdoor zal zeker in de bezwaarfase, niet per se 

een advocaat nodig zijn. Dit voor het geval de ongedocumenteerde deze niet kan beta-

len. Voor wat betreft het vertalingstraject is reeds eenvertaler gekozen, na een selectie 

tussen beëdigde vertalers op grond van offerte en kundigheid. Rechtsmiddelen zijn in-

middels in het Frans, Spaans en Engels vertaald. Het beleid ten aanzien van procedure 

artikel 3 EVRM is in Spaans vertaald. Bij het ondersteuningstraject zijn reeds geldelijke 

middelen geaccordeerd/gereserveerd om meerdere documenten zoals de intake formu-

lier, en andere beschikbare informatie en tevens een modelbeschikking te vertalen. Het 

gaat om vertaling van vooral artikel 3 EVRM documenten, maar ook andere documen-

ten ten behoeve van migratie in het algemeen. 

2. Een ander mogelijkheid is om een bezwaarformulier op grond van artikel 3 EVRM be-

schikbaar te stellen zodat indien nodig deze makkelijk kan worden ingevuld. Dit maakt 

het beginnen van een bezwaarprocedure toegankelijker.  

. Het formulier wordt later ook ver-

taald in het Spaans en Engels. 

3. 
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4. Tienda di Lei (studenten University of Cura•ao) 

Een idee dat verder ontwikkeld dient te worden is het inzetten van rechtenstudenten 

van University of Cura•ao (UoC) door middel van de'vereniging Tienda di Lei. Dit dient 

verder met de Universiteit en de vereniging besproken te worden, om de mogelijkheden 

te inventariseren. íëoeit •„ tw :   .<;g I 4 ,._ ; r. -W.,-.. 

P 

De Minister is hiermee al akkoord. Op dit moment wordt de aanpak verder besproken om con-

crete stappen te ondernemen. 

Conclusie 

,..,.•,.. ... r 

i;d 

Er zijn concrete stappen gezet in de richtingen van de voorgestelde oplossingen. In het vervolg 

zullen nadere gesprekken worden gevoerd binnen de vreemdelingenketen om deze stappen te 

formaliseren. Concrete producten op dit gebied zullen inde realisatiematrix worden opgeno-

men met de daarbij behorende opleverdatums. 

3.8. Commissie van Toezicht 

De minister van Justitie heeft een onafhankelijke Commissie Monitoring & Toezicht Politiecel-

len Cura•ao in 2015 ingesteld. Bij landsbesluit werd in het jaar 2016 het toezichtgebied van 

deze commissie uitgebreid, met het toezicht op de vreemdelingenbewaring. Het toezicht is 

gericht op de zorg voor de huisvesting, veiligheid, bejegening en naleving van de rechten van 

onder meer ongedocumenteerde vreemdelingen.. Ook beschikt de commissie over een klach-
tenprocedure. 

.• 
+-.F.•4••.nè.• 3` . ..-.". .:.•k••7r_•.E•,"x`á ..Si'.• --• '. 4'Do'•  f•1-i „•••+'•ya•'• 
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3.9. Formatie 

In dit document wordt de achtergrond en de onderbouwing aangegeven voor , de benodigde 

personeelsformatie voor de bemensing van het VODC. In de berekening is rekening gehouden 

met afwezigheid van medewerkers i.v.m. ziekte én vakantie. 

r:f 
na.ro'.ti r..j;=;;•W•. 
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3.10. Functieprofiel 

In het VODC zal worden gewerkt zoals reeds vermeld met PIW'ers, ploegleiders en be-

veiligers. Door gelimiteerde budget capaciteit is deze benadering voor het SDKK het meest 

praktische. Ook vanuit het oogpunt van een flexibele organisatie zou een dergelijke benadering 

de organisatie het beste uitkomen. j o , a ,- t. r° Qr X 
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3.11. Opleiding en trainingen 

Gezien de financiële beperkingen van het Land Cura•ao wordt gekozen voor een "train the 

trainers" traject om het personeel op te leiden. Ten aanzien van het traject "Hostman Ship" . 

hebben 3 collega's van het SDKK dit traject reeds met succes afgerond. Deze collega's zullen 

verder worden ingezet ten einde het personeel werkzaam bij het VODC op te leiden. 

In het recente verleden heeft een groep "train the trainers" een traject voor PIW-ers gevolgd 

bij DJI Bonaire. Zij zullen belast worden met de trainingen voor de nieuwe personeelsleden 

met ondersteuning van DJI. 

Hierna volgt een uitleg van de nodige opleiding en trainingen. 
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OPLEIDING Penitentiaire Inrichtingswerker/ aanvullend 

Algemene vorming 

I.C.T. Windows 

I.C.T. Word 

Conditietraining / Sport 

Sociale communicatieve vaardigheden 

Agressiebeheersing 

Wet-& regelgeving 

Inleidingsrecht. 

Penitentiaire recht 

Internationaleverdragen 

Praktishe vaardigheden 

Schietvaardigheid 

Ambts- en geweldsinstructie 

Bedrijfsspecifieke vorming 

Taak en Organisatie 

Infectieziekten 

Verslavingszorg 

Integriteit 

Beroepsspecifiek vorming 

Beveiligingsleer 

Aanhoudingstechniek 

Ongewapend zelfverdediging 

Rapporteren 

Praktijk vorming 

Beroépspraktijkvorming 

Sociaalvaardigheid 

Pedagogische vaardigheid 

Hostmanship 

Externe werving 

Uren 

16 

16 

24 

20 

20 

16 

16 

16 

16 

12 

20 

8 

8 

8 

16 

8 

12 

40 

8 

44 

24 
24 

382 

60 

Specificatie opleiding 

. 

Aantal lesuren 

Stage periode 

Doelgroep 
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Functiecriteria 1. MBO Sociaal Pedagogisch werk, ni-
veau 3 

Opleiding BBO (PIW-opleiding) 

Stage binnen gevangeniswezen 

í . . 1.2. 
3. 

Kennis en Vaardigheden . • Vaktechnische kennis van bewaking, 

begeleiding, zorg en instructie; 

• Bekendheid met methoden van ob-. 

serveren;' 

• Enige kennisvan vreemde talen om 
met buitenlandse personen geplaatst 

binnen de inrichting om (primair) te 

kunnen communiceren; 

• Vaardigheid in het.observeren van 

gedrag van (individuele) personen 

geplaatst binnen de inrichting; 

• Vaardigheid in het opstellen van 

rapportages; 

• Mondelinge en schriftelijke uitdruk-

kingsvaardigheden. 

3.12 Werkprocessen en huisregels 

CuraQao zal een beroep op. Nederland doen binnen het kader van dit projecten implementatie-

plan om de werkprocessen en huisregels voor de nieuwe locatie voor zowel de verblijfs- als het 
beheersregime samen nader uit te werken. 
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4. Rapportage en voortgangsbewaking. 

De Minister van Justitie van'Cura•ao zal uiterlijk 1 maand na het beëindigen vaneen kwartaal, 

te beginnen op 1 januari 2021 en vervolgens 1 april 2021, 1 juli 2021, 1 oktober 2021 en 1 januari 

2022 voortgangsrapportages indienen bij de Staatssecretaris van BZK. 

De voortgangsrapportages bieden in ieder geval per project inzicht in de mate waarin de betref-

fende tussentijdse projectresultaten zijn behaald, welke werkzaamheden hiertoe zijn verricht en 

de mate waarin de uitvoering van werkzaamheden conform planning verloopt. Indien er zich 

knelpunten voordoen, zal de nodige maatregelen genomen worden en zullen deze ook gerap-

porteerd worden. De voortgang van deze maatregelen zal vervolgens in de eerstvolgende rap-
portage worden vermeld. . 

Aanvullend zal er een financiële paragraaf aan elke rapportage worden toegevoegd met de ge-

realiseerde kosten en uitputting per deelproject. Dit conform de diverse opgenomen begrote 
posten in het projectplan. 

De werkgroep vreemdelingenbewaring Cura•ao overlegd in principe om de twee weken. 

Eindverantwoording 

De Minister van justitie van Cura•ao levert voor de gehele projectperiode lopende van januari . 

2020 tot en met december 2021 op uiterlijk 1 april 2022 een eindverantwoording (inclusief finan-

ciële verantwoording) in bij Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Gelijktijdig met de eindverantwoording wordt tevens een accountantsverklaring van de Stich-

ting Overheidsaccountant Bureau Cura•ao (SOAB) aangeleverd. 

De werkzaamheden van de accountant worden bekostigd door het Land Cura•ao. 

Ten behoeve van het aan te leveren rapport van de accountantsverklaring zal het Ministerie van 

justitie van Cura•ao zo spoedig mogelijk en uiterlijk op ldecember 2021 een opdracht tot het 

verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden aan de accountant verstrekken. 

In de opdracht worden in ieder geval de volgende werkzaamheden opgenomen: 

A. het inwinnen van inlichtingen en uitvoeren van een cijferanalyse; 

B. het narekenen, vergelijken of andere accuratesse controles van administratieve bewer-

kingen; 

C. waarnemingen ter plaatse; 

D. verificatie werkzaamheden; 
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Evaluatie 

Het Ministerie van justitie van Cura•ao is verantwoordelijk voor de eind evaluatie van de uit-

voering van het project. Na beëindiging van de projecten stelt het Ministerie van justitie van 

Cura•ao een evaluatierapport op welke schriftelijk aan de Directeur-Generaal van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden aangeboden op uiterlijk 1 april 2022. 
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IJLA . EN 
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Bijlage 1 Oplevering 1,1e fase: bouwtechnisch overzicht en financiële afreke-

nin.g 

MÍ•It4i;ERlE: V/iN_'JUSTITÍE• 

OPLEVERINGSRAPPORT 

Project: Vreemdelingenbewaring Fase 1, Verbetering mannenblok 

27 februari 2020 
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De _ interne-bouwwerí••tmhedén aan de ManQtntilgk . ,,.,.. ,,. .- . zoals zoals betonnen scheidingswanden, 
traliewerk en het nánbrengï:n ván`Sóiletten.was.begónnen in begin maarten geëindigd in eindjuli 2Q19.. 
ín áugustus en`septemkier volgen het s•Íiildéiwérk van 
roosters aan de buitenïijde-v,aá de ramen. 

Mflnnenblók.en het aànbrëngea van dejó=; , 

i3étgróndwert en heCaánbrcng• van trckputtën t.b.v. bakahéluig vazïbcvéiligingsiiístallatié_zijn 
J'óegónnen in begin septeinber en geéiàdigd`in"eind október 2019: ' 

I)e`opdtacht ytiiár de recreatiezaal ts`v ..r0i.eleend in begiá januari 202ilct de opieveri ng in eind fébïuari 
;2020. 

d 

financiéle.verantwoocding 
Iht próject wíirdt ge5riátïcietd;mët bijdrsgèá van;Nederlánd _én Cuiácat+ De`gelden wórdea beheerd : 
dcíor hét CrriaiinaliteitsPcmds,:Hieronder-is een opbouw`van de"fit►anciëring gegeven met een totsal 
,bedrag van Ang. 515:979,00; 

Ter uitvoeriug van, diverse werkzaamheden en léveringen is èeà totaal vari Ang 514:838,09 besteed' 
,cónfónn hetvolgen,dé_oveizicht: : 

De specificáties van ííe vèrleende opdrachten_is èpgenomèn in d' bijlitge. 
Het sáldo van.Ang 1140,91_ z1.alwaarschijnlijk nog'worden.bestced aan;ídèine onvoorziene 
werkzaémhedèá.  .,._ . 

Aldus in drievoírd opgémàák[ en geaccórdeer .te Quay ^`2,7 februari 2Ó2O: 

But• 
Fótds 
Fiaanciecl overdchi d.d. 27 februnri 20211. 
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JvsTïziE. 

, 
- ,-.. , . ,. ; 

1Bij1••• 2 Reàlisáéiciïaï äfiriii;praijé•t ittií•••z:e•a.é••ëp au 

ï . . _. 
Maatre" gèie.n"& : . •., actrvrtesten.volgens;de';ver,_1n„ ;. . u•f•:;ReáNsátíetnatrix:en:vào 
sch•llende :camponentën:uit het'projéct = - én: 
- .. . .... . . . .••  

:implertiëntatieplan ;( PIP.) :• 

- 
: . . .:.. .:.....::• . -.., R.. ...• 

'.•:•- Tfik'..` -  ;yt. rtg ngs•appórtàg 
-.;4• :: " Vréëmdélingën 0" P, ván = 9 en Deteritiëcentru`m Curacao,-5, , 

F't <(V,QDC) a  r' 

Maatregei/actiiiiteit actfehouder 
•werkgroep 

;.Middeten 
(zoats;op= 

.,g._...._ -- 
;bouw-•en; 
exptóitatie_- 
;reming)i 

iDeadt•ne•plànning ,Stayasa ,/ resultaat 

r 
Vgorber_éiding Prolëct-,eri.Tinplemébtatiè-` 
plan . 

DJI adyfèstesptèkèn_mèt,stakétioldërs:ï Gedrdgen:en;rëall'stisch• .̀OP = 'Afgërond' 

dracht :;Op: basisvan-dé<versctïq:=. 
,lëndë;compóiiëritèn binnén dit 
àdv,iés.;is:hët'p`rójèct- :èn,impléï 
mëntátiëplán•'ïïpgésteld: ' 

>`Dit :gësprek:héëft plaatsgevon=;. 
déri tijdens hëE lïezoèk<;vàn, 
Stáátssécre'tans:Knops4áán :Cu-

'Afgèroiïd, Aftánger.èn overl'ég vréèmdelirrgenti'ewarlri'g; 
tussen MlnJus:ën:.mi'nistèrván BZK (12?16•á=: 
niiàr1•2020j,: 

Leg efepraak:óverov.erhevéling,mid"dëlen NL- 
._. 

CUR_op.politÍek;nluèáusdiriftelijkwàst:, 

_ 
Fifgèrond: 

VastsEeliën tïeoogde=capacitëlt"ivan de;vieemdè- 
Imgenbewaring' 

•Qfgernnd; De`mtnisterván>Justitlètvàn Cu-
rásao is voornemens dé capaéi; , 
telt.ván dè.vr`.èémdelingenbew;á- 
ring<uÏt,te'breidén=tot-circa 70: 
>plekken: . ,...,.. ... - - 

Vaststellen projéct en Implementatieplan door 
de.minister.-varn]ustitie van,"Curasaoa 

Mi.riister-- rÁfgecortd PIl?,gepresenteerd aan?MT'en 
r, . _,. 

iNvJ.Cur•en..goeiYgèkeurd.. 
-Aánbiéden=wastgestë4de projéct'=•en•l"mplemén=- •• ,•13•noverriber•.2020 }OrTg'ineel',do'cument;wordt.géka- . 
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' iV11 Pi 16 Ti Li 18 . VAN  

JusTiTss 

M. activiteiten volgens dé ver.= ' .. '.• aa treg , elén' &. 

; sthillende.componenteri uit;•het p•óject=•era 
implementatiéplan (PIP-). 

J`l •`•a•:, •;Résatiematr•z,en •áórtgangsrapport .àhage „  

Vréèmdéi•ngen`Opvàng en..Detentiecèntrum "CuraSao. 
yV'F 6 M{,•'•' y <. '(.VÓDG) _ 

Maatregel%activiteit 3A'ctiehóude• 
'twerkgroëp 

M̀ddéleri 
•(ïóals•_op=, 
F,génomenxin= 
ridouw=;én` 
ezploitàtié- : 
•r`áming)_ 

%Deádlinë/p'lanning 
- 

.Stavasa;/': resultaát 

tatie#ec=goèdkeuring:aan ministè'r_van'BZK, 

•2:2`Voorliereiding "bouwplan.;en.uitwerking 
opsteilen'yan'een,Pro g. ramma :wan,Elsen 10`2.e 

'2:`Materiële.aspecten- 

A f9 ..__  erorrd 

'naliséerd'.via,.Vertegénwoordiging 
;van'Ned op..Cur>(VNW). 

, 

.PVE"'o , P9. _ . . ; enómen:als•Bi'la Bijlage e 1, In 
`hetPÍP- 

Instellèn,commisste vóoi fiét,seléctéren van 
ar•liitecten en.ingenieurs,` 

Terrëinrnétln'g' •' 

f . 

Afgerv•d Dè,àaniiestèdingscómmisslè! 
bëstaat uit,,leden, van :dè'SDKK, 
RVB en D)I-: 

fR.fgerond De;terretnmeting za1 wórden 
ultg4yoerddoor Thllssen •'.Land'-. 

rnetën''BU'in'apfli 2020: 
IndienirigMekkénplan/off.ertès:door.árchite"ctén • ` j 

• s 

Afgë•ond Dócumenten door;8 ;bur'éaus zijn` 
e9nqëdiendAnsjarï::F2020 - 

•h . , 

••ï• 

[ 

` j 

, 

- 
:4fgërónd 

4•er`ond 

20'méit2020' 
. .•5junV2Ó20r 

9..3uni`2020-= 
?16=junt:2020; 

',:Op.basls'.Van-,de::selectiéprocëd'u- 
`r.e`.'en régèls 'i s;9èkoièn.voór: 
fàrchltectenfiureau Atèlièr"t:obo:'&( 
Aéymánn: 
,i4fgerond_bégin méi 202Q 

(Afgerond:eind-met 2020: 

Wgerond-5=juni ' 2020 
Áfgerond"f8<juni 2020 
;Afqerond 26.juni 2020 

Qpdrí;cht àan''arch' iteét 
Toetsíngreerste.ldee-architect: 

Voor(opiq:ontwerpenandiening :+ kosténrarni''ng 
Presentatié':architect:via VC: 

Goëdkéuringwoorlopig,'ontv+rerp; 

t3èke'`ridrriaking:keuzë:àrctiitect 
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1.10 

'Mituisrsáïï.airiw 
' JUSl'ITIS. 

Maátregélën & activiteitèn ïiólgèris-'de•vër= ".T^• 

scfiillendé`componenteri,uit•hët project- en. •" 
x implementátieplan•(PIP) 

Maatreget/áctiviteit • Actieh"audër 
•wei-k 9, taë • • P 

=• ss Réalisátiëmatnz en, vubrtgangsràppoctagë .r ' 

V•eèmdelingen Opvan`g en.Detentietentrum. Curasao- , Y .- 

'. Middelen 
:• •:   zoals'o  P`= 
•:gênómen:in` 
`botiuv-',en' 
:".expEóitátiè-• 

•: 
:Deadlinejplanning .stavà• sa;/.:resuitàat ' 

-•-+ 
Verválgopd"racFit•t/ri•m:aanbëstedihg, •18<•urií:2Q2Q' 

:Begm, augustus . . . ... 2020 Presentatié ,. arcFiitect víayVCbestektekeningen ..., . _. _ . •. 

Vervaardigen bestélcen'tekentngen (3 mnd)r.FE'índ'augustus`2Ó20. 
Gtiédkeuring''bestek„,en t̀ekeningen"(4`mnd) 

Aanvraag, b'ouwvergunni'ng' 
;=Eind.septemb"erZ020: 

aMedfótsepterríbér;2020: 
•`Begin óktóbër-2020, 

;Emd:-ndvënïlïer"2020 
;Elnd"nó:•embër•2020 

.`Begin oktobër2020; 
;Begin;november2Ó2Ó; 

.̀8egin:december,i2020 

'Medlodéceníbér•202'0' 
,Medio 'anuári 2021,. 
•thedio'.nQvër`nbër2,021:• 

Meiiió;:de"céinbé•'202'1 
fEind"dècémbêr'202t 

5tár#'ínkopén bépaëldé tióuwmateriàlén, • • }ï 

Lévéring,bouwmàterlalén, 
Uitvóërén bepaald?tnfrátiVerk, 

Stért`aantiestedlnq na,v'oorselectie 
Aanbesteding.voorbouw-'(1 mnd) 

Gàedkeurinq;aanbestedinq/qunningadvies. 

dpdra'ch't'aan':a'annémèr/levér"andiérs? 
5tárt`bóuw' 

0plévéring;bouw"(11•mnd)• 
Oplevèring'Ínrichtlo'g'''.(0;5 rïïnd)` 
Inqebruiknémïng' 

W • •, 

• =°"• 

•_ , 

•. • 

2.3 Mannen-beheersregime, 

Ujtbreiden;beheersafdeling.naar°capac)teit.'22 •r À'7gerond; 

%Afgeroridf84juli 202Ó: 

Wordt.,vervangen<dóor._emáil 
;wlsseling • .: , . .. , . 

ÍIVá'rdt 25:nov.z2020,: 
'8:d"ec.2Ó20• 

Eind nov-'2020;  

Wordt béqin•2021' 
?.1Nórdtaéb 2021 
Wócdt-féb_2021 
ÈViLórdt 9'.déc 2020' 

Mordt 27 ján;:2021" 

Yffordt begínYfé6 202't 
'Wordt':b.égin,feb202'i 

!W"órdt,rrïèdio feb 202•1 

'Wórdt médladëc••2021•  
'Wtirdt•èind,déc,2021 

Wordt:éind;d"ec''.2021 

•GereaN seerd '., , _ . in:fèse 1:Er•zi jn 
•ootc•tevige traliewerken en 
;raamroosters.aangebracht; als=-: 
:ookreen éigen;tollet en wasbak; 
-per•,verblijfsruimte: • • • 
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MirrisrsàiëxArr 
' UST•TT•iH. J. 

. .. .. _. . . 
Maa,tregelen'& ,:. ,activitéiten,'volgens;de F.:: .._ .- .. ._ . : ver=}: 
schrllende componenten•uit:het p`r8ject' 'èn: 

implementatieplan.-:(PIP) '' ` . : •` 

•.. , , ; , . .. ... ... .,.-:; , 
_.. ;<.•: . ; . •. ,,:.• r .: ..k•a , R.éálisátiéniátr'.iz:ën:rióórt ` an sra ,: ., _ .- g,,. nrtá . ,; r,-: :, •' `::: •'`" 9e  •... 

•' : • 7:: •:."• ,y,; _•. •.. _ Íc,. , •  ,:•v.. •..., .w; •. `( : r̀y'.:yl.:,.. . _;. ..•:........:::'^ :• .,. .. "..:'•'.:; ',. ' : . ••3••• .' .• . ii ". . ' :.... .'. 

•-. Vreemdelmgen Opvang en Detentrecentrum, Curasao { ` 
• ". . •  ('VÓDC). r'.'. %: i 

Maátregel/.activiteit •Actiehouder` 

'werkgróép 
iMiddéleri 
:(zóals:dp_• 

i,génomen-in . 

iéxploitátië-.a 

'ráming)• 

•Deádlinè%planning Stavasa;J re"sultaàt 

2i4_Mannen=verblijfSreginle 

Bouw=en'in 9 ebruikname-4x4•= 16. P ax verbli'fs-<  •} • ̀ • - O 2,e 
kamers, van netto 20 m2 per- karper, lnclusléf 
vasta stapeibedtién,  eigen douche; wc :IIen - een, 

klèln,aanrecht en wastíak en .een op= 
roep/intercom installatie,per ruimte 

xY  
os— 

;medio dèc 2021, 

•Bouw enIngebruikname;nu• vaeen galèrly-van, 1! 8 
m breed;metahekwerk afgeslotem ` • •. . • 

•medl•.:. _ • _.. ^_ 'o;dec 202f,. 

Inrichting' en in 9 ebruikname recreatiezaal met: 
televisie; léeshoek, stenen keukent}e, •washoek 
en2(tpláatsen - . 

. 
•`°• , • 

„mediodéc2021., 

Aanbrengen•métaal detëctiëpoort • f ;metJto.'dec,202i 
Vormgeven en3ingebruikm nae.,sportveld om:;mèdió;deè;2021 
slo#en,d6ór hékwërk en:w_oorziën°van`ígégalve=i 
hisëer'dé baskëtbal_dóelén,..minvóétbál_doèlén 
éri'fitnëss'tbëstélien 

2.5`Vrouwen verblijfsregime. 

Bouw; inrichtiíig:en ingëbrulkname vawï6x4 = 

24 paxvèrlilijfskamers,'inclusief v̀asfe:'stapel'== 
bédden,:'éfgen dóuché,.wc.en klein-aanrecht 
met wasbak en óproep/intercom pér,ruimte! 

• 

•`  •.`.. . 
•a 

rmedio dèc2021-
•  •    

Báuw-enIngebruikname=-van een aalerif=van i°8 ^•• ., x medio=: déc_2021, 

'47, 



tlo lvlirrrr•usÉ,vhaí` 
jirstïli$. 

,. ... Ï óiò . p .;,. . . .,., :. -.:; 
Màatregelen'& actijiiteiten.:vol„ 9 ens:de 4• • v.er-r ,• 
ch•ll'ende"'cómponènten uit;het p`rójèct- en 

implèmentatieplán:tPIP,); 

w. .. .. . . . _• ...::. .• :- . ..,,:.. _ . - - - : .,.•... s:ï::•P:.:..; .. '•:: :::...`:';r:• ;..:._, •••,.:;, .,:. •y•,... • , 
: 

r•• . ' .,r Real•sat•ematrix,en;voórtgángsrapportage x•  
Vreemdëtmgen Ópvang= ïën;Detèntiécentrum,Curasao: 

-;• : a•., • • • (.VÓDC) }" m• .. 
Maátregel%activiteitï 5Actiehouder 

•.v+"rerkg róép • 

- 

. 

FMiddèiéïi 
r'(zoals:ep-', 
;.genoïnen•in' 
bOU W=;ei1' 

•,explóitatié-a 

`rnm i n 9!• 

Deàdline/planning ;Stavása;/.:résultaàt 

m ,breéd ,met,Fiekwerk :àfqeslotén 

Tnrichting .enxingebruikname recreatiëzaal met. • - 
televisle; leeshoek, stenen keukentjé,,-w_ ashoek, 
en zitplaatsen 

• 
•i <, • 

r 
Yk• 

• 

rmedio déa 2021, 

r:. .. UorM 9: ., aan s ontveli3 . P .., f. ......9 en in ebraikname,zmediod'ec,2;02L:= . 

,2:6 Gezinsafdeling 

Bóuw; Inrichting•en Ingébrulknàme ,v,an"4x2;paz 
vërbiijfskamers:Van_netto 20m2 per_kárner, 
inclusief-bedden; eigen douchè,iwr,_en,kléin: 
aànreclit•met wasbak Iríclusiefïintér-, 
'cóm%oproèp.instiàlÏatie°:per.`rutmtè 

••• 

••. • 

>inedto"sdec;2021, 

• 

Zi'e>ook:'2:4`i Mannen verblijft-. _ . _ . .__ . , 

_regime . 

Zlé•.00k •;2;4 M'annen••verblijfs-•,. . : 
.regime: 

Biïuw gàlèri j ën ingëbruiknémë;van 1;8-'m` 
breed mèf,hekwèrk afgesloten 

Medió; déc: 2021 ;': 

2s7 Oridersteur+ende.-facilitëiten 
qehele:cómplëx 

'Bouw„ inrichting,én ingebrulknartiie :van=2,multi 
fun'ctiónelè:bézóekkamérs : 2Óm2rperIëzoék-< .. . 
kárrmer,',';. geschikt.vëór bézoek:van 2x4;:`pax;_te: 
gei7ruikéni:Voorbezoek,Yan fèmllle, consulaire, 

g r. oepen• en,advocaten ('sluit áan bij vraagfékén 
bi'j:3 7`Técugkeé''r ert Ve'r`tr''èk:ámtrént;;dè 
évëntuelè:e'ëcderë inriéliting,van:één:ruimté 

`? • .•', 

meilióFdéc:.202L• 
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-ivluvssr•agMari 
' JUSTÍTI E. 

Maatregelen &•actwiteitén voigèns dé ver 
sch•llèndecomponenten-uithet príijëct_ -en 

implementatieplan:(PIP,)r. 

; s'• •  •Réalisatiérriatriic•en voórtgangsrapportage ',í• :. . .:. , t;, , • . 
••• ti>ít,r-Vréerridelrngen.:Ópváng„en•Détèntiecéntrum Gurasao  

•• r• •: •. ,.. 'u . , .. •f(;{fODG)`• .'r. s ' ; ••. _ 
Maatrëgel/;,activiteit, 'Actièlíóudër 

wèckgraep 
fi Middeleri 
;(ioals_op:-. 
i(getfiomen in` 

en 
:èzploitatié-j 
•̀rarriing)í 

iDèadline/pláníiing ;Stavàsa"jtiresultáat 

binnen de bestaëndeióuw) 

Inrichting en".ingebruikname•intake-~en medi'schs .  _ . .. . ° - • 
consult,verplegingskamer4 

-t0:2.e_ 
rmedio•dec 2021, ,.._. .-. _ - ,. :. _.-. 

Constructié' en "ingebruikname doucheruimte; 
voor verschonen,•van;binnengekomen.vreem,de-,. ._. _. . . _. 
lingen , 

mio:dèc;2021,  ;ed _ ,.-. 

Canstructie en•ingeb'ruíknàme toitet.voor-,tti'e= 
zoèkers 

rrted(a;dec 2,D21, •* 

Inrichting:én íngelsruilcneme, bibliotheek 8 pax: 
incluslef koeling, •ca 20m2, voorzien .ván lees= 
máteriaaG,en 2 carnputers met ;{bepeckt) Inter- 
net en toéqanq.tot-socrai,medra 

•• 
• • 

•••,•és 

smedfadec 202f,, 

Vérbindingleggén kussèn r`uimten d:m:v gale_ °` ' 
rij;,afgesloten mét,hékwéFk: 

••• • - •s  `L40-   • ••• •••3 
-: : •, •_ 

7 1  . • }  
, 

• 

imëdio,dëc-:2021:, (IdB: Galërij--fyngëert,00R_als' éen 
;wachth'al:_voórinteke irí gëval. 
wën;ólnnënkoinsf ván'grotéi 
:'groep vreëmdèiingen)' 

. . 

S*è . . 

 • : 

3` ;•x--, 

S•:: .. ' 

' 
medlo.ókt'2021 

. 
i,G'ébeuït'inffábfièk: 

-. •. c-.y .. ••t-• _ ,• .,!,_. 
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%MniiSTEtíu-tAN-

twS r Iá 

", ... . . . . _. 

Maatregèlen,&'activiteitën•volgens'devér-.. 
nenten;uit:hèt;progect-,en. 

schillend=ntatiepta;ri '.(PIP) 

, . r • . p . . . 
••';::°,;;s:'. ;, ••, RéáhsatiemaCrix-en-:,vóortiangsrapportagè  

*:: = ' Vreèmdél•n 9. en:0 'p vàn 9-;  én Detenfiecenfr.um Gura S ao , 
(VÓuC).= 

Maatregel%activiteit. 

- 

=Ac#ieliouder 
„weckgroep 

iMiddelën 

(ioals_óp= 

''bouVV-sën` 
;:explóitátië-:a 
`rámingjï 

:Deadline%plánning Stavasa`:/-:resultaat 

••^ • aTry . •• ••. ••& a • • .  . 

medlo°dee 202i. 

medfo'de'c,2021, 

• ,..a•r, f 11  1s ••• 

•• 

n !   

• •.•• 
77 

••x••Q 
Lt v$lxa • + 

•wV •4 x 

•  •d •••.• 
h •,Y , r ? .rc   

J
g 

•k 

medio -dec 2021, 
" - - ¢ w . ' •+ 

Afgerand; 
. 

•Plán bran`ilvelligheid áIS'B1jlagè 5 
. 

ln PIP..Déze is tèvéns met de 
.lókálé ii•ràndwëér•besprókën. 

, 
, t s:•• `-• 3 o-•. • ' •3i . .3cd.Cs•re n,r h•k a,.  : . o- . 

•2:9 BóuWk'ósteri- èn.exploitatièramirig: 
1laststellen..tiouwkostenraming " 

Exploitatieraming 
O p stellen van de ex p loitatleramin gd• p j 
Alie° onderstaande=wm : _. onenten moeten hier6i';. . 
in de -raming ;opgenome,n: worden (blj•oorbeeld: 
materiaalkosten;zlnvolje,•.dagb,estedmg,- persó- 
neeÍskosten; opÍeldingskosten,-etc.)' 

tw ï. '• Decembèr 2020c 

J. Immateriële•áspecterr 

..•• •• •
• k• • • •._ - . ?l•fgerandr 

•IDèïé raming; zël,alle boJenge-. 
.noémd'é;cö-ffiponéríten'bévattën' 

Een•exploitatlera•ning ts;opgev 
steld en•opgenomenan het;PÍP. -• _ 
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'Ivliïrrrma.v•it• 
`rusrf•ïix, 

á•trégèlëii &;`•ctivitëitënyi•`ó .., r ,:..._, lgén's,,dë•.v Y• • 
kIlendé':cómpóne•tén•uit liét•cëj'éct- 
- w  

•,impléméntá#ieplaiï•i(PÍPj 
Maátrégël Jáeti.iritèit• Aictielióuder 

werkgrtiëp 

Váststèifénfexp.oltatle,ra nirig 

, 3:2 Règimei•diffét•ntiá#ië: 
• 
tanntn maken voor, er wanneer;hét pniièr,- 

scheid tussen regimes van start,kan gaan 

••pNl"2021 

• . •, . 
•,'4 •• ,. •-, •,ïDe•ember,.2020' 
•• •••.•• 

9In_sartiènwerking,mëtIMi'.nËln=zal:' •  .  z:.... ..:,..... .,. 
_èénersóberiiíg;'van; de-éïïpioita-::y 
ttielïëgroting piáétsvindén_  

DitYstuit aan .op„punt 3.9 Forma-= 
1,tfe,-waar6lj_.er. alleree . _ . .. ... . .. . ..  rst.een 
;.plánning moet;.wordenropgestèfd; 
koygr;het wervingsproces;van Fièti 
_ni.euw óenodigdé.personeèl€ Dit> 
alult;o;ók,a.an op'puntem4:l;Be•-; 

drijfsv.oering;SDKK en; bij; punt; 
•4:2s`W.er_ kprocessen,en:•Hirís- 

éalrsatiëmétFiz en vóortgangsrapportagë 
eemdéÍr gén::0piiá•g en;Déténtiéténtrum: 

•.s•t-uu-r, != ,• X • s•• a> i.,•.•, 
• (SVODC).•;'_••"At•,  

:Middelén 
`(ioais: op=3 
;:gënómen in' 
`t•uw-iéti` 
:exptóitáïie-.,, 
' •ámirig)ï 

beadtitië% piáíiriing 'Stávasà.,•'resuitàát 

_ 
3:3. ZrnvoBe: dagbesiedinci  

flpstetlen•,yan.'èsn dàgprogrammawolg''è.ns...C.PT-
norinetT 

Ingëtirutkiiame•.ven eéïï•dagpiio`gramr»íï•vá;lgëns; 

?Afgëroná. 

;Eínd• ZA21 ?•Of'is _óit,ál; 
;irr,g`ë6f'ïïík gëii•rráeií7;; 

rAr:tivitei i teriprográ mm a•,rriet• tfe 
•dndérdéiën recrëátis,;•`te= 

`lntégratie, educätie•,ékiADL,`óp= 
sgèstetd'..    ' 

Mëg prog~rrí&dí3élsiWgëbculk 
igëïiámën.• Echfëjr?ïiáór °getióu6!ié= 
; lijké/infrá structurëlë$bëpëiiïtrïgën _ 
én,::gebYek, aWmi¢:dëlën;, n4g, 
;nièt.voliedig'••uitgevïs`èfd:• . .  
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11t) 

sTiTzá, 

",Màatrégelen &' áctiviteitën.vólgën`s'de ver • 
schillende:componenten uithét:pr`ójèct- én " 

implementátiép lan- ( P_IP)' 

Maatrégel/activiteitt 

' :  
, F• , 

.. . . . a.x,,. . . . _ . A- • •`. . 
Rëáli`sátiematrix>en voortgangsrapportage" _ 
.. _ ..,. , 

F•: _ Vreémdélingèn Opvàng=.en, Detèntiecentrum Cu:rasao 

^Act•ehouder . 

;.wérkgcóép. 

_. 
iMiddeléri 
;f(zgáls` óp-
`genomënan' 
'bouw=:éri' 
íèxplóitétiè- : 
• rêming}í 

 (UODC). 
_  

;Deadliíie/plann•ng :Stavasà ;/`:cesultààt 

Opsfellenwan éen próéèsomsclírtjvtrtg van' bin-
'nénkom'st:tot iri'tièwaring stéilèn en;;ingebruik- 
namè; , 

Ópstellen_•en•vertalenwanhutsregtemenfimètb 
dé•voigende.componente,n (p 20 PIP) en inge= 

: . - ., - . bruikname: 
•- ? Huis en"gedragsre9els•verbli•fs-,beheers: 

en famllféreglme, 
•.: ' Rechtei•4en:plichtéh ongedócumenréerdén;: 
., tRégéfs en"prgcedures omt•rënt de:ríïedisché 

zorg,: 
• • Dagliés'teding; 
: Regéls.ómfrent bezóék%juridisctié•lïëstand: 

4•,•Y 
, - •• > 

° t• 

s"••, • 
• "' • 

vÁfgerond; 

tEindse,ptember2021• _. .. 
i(einde=apsteÍling) 

a^ _ 
_ . . , 

,Eind'Ok₹ober 2021 
,•èlnde •ertaiing) ; 

:Op pagtna 19 2Ó`van het PIP'is 
éen procèsómsétírilving-weergé-: 

gèvén ván de stáppen dié een 
`tire.emdelingen;doorJoopt liij bin= 
mènkomst:VÓDC., 
;•su•=estie:,ditsluitaanop•líunt.4:1 
'Beri ] fs•óeiin g;(fl •e P lanuin• b- 
;vóër is ëind:áugustus :2021); 4.2} 
_Wèi kP cticëssen _eu hufsre•els' „ e 
(P••R hièrvooris jucii 20?1);en: 
39;Formatie (pYauuíngtuenoorís 
••mir•n,202t) 
UiEórsard li•.er•. . ,oók•al e e:a:: knar. 
:quá,docunienteu -••auuit:D3I: 

•3:4 :T.éru g kéër..en •;vértrek 

tJÍttekenén wan.stappecipi»ces'+ samènwerking,, 
binnen vréërr•deltngenk.èten>en ingebruiknamé:: 

•$•. ;Eind Ju`n1•2021! 8in'nen P,Ip=wordt-gesprókén=over 
.éen beschnjving ván.kaders; 

deze ïullen vécder ultgewèrkt 
:v+rorden (p•••24};  

Instellen:structurele over.teg platform v.ceemde= 
lingenzàken:; 

••••'' . 

, 
Aánscháf.van•refevante medla:;kranten„tijd-•• , -. - , . .. _ 
schriften,;boeken; en toegang-tót TV=, 

;Maart„`2Ó2i, _ _. 
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11.0 
'MuJs~ e:vari 
usxiii ,  .._ z 

Maatregélen &'- activite•ten volgens dé vèr 
schilleride compónenten u•t;het pcóierF teen 

implèmëntatieptan'.(PIp) 
`M'aátrégel /'"., àctitiitëit: 

v';;.,.` :`;•; 

•à Ak 

Réalisatfematrix en váóitgangsrápportagè 

•j - 1  "r`• ;(VO.DG). 'r; l.' 
°`' ' ` ' ":t:'• Vreemd'él•ngén, Opvang . en,Detëntiëééritr.,um.Gurágáo. . , :••; 

•Actiehóudér' ̀ 'Middélëiï f3eadliné/Planning iStavàsa;J'.iesuttaàt ' ' 
wërkgróëp (zoals_óp,=: 

Ngeraoinen;in 
°bauw=,:en• 

•éxptóitátië-, 
ram•ng)s 

prograriima s en:ingebrufknamé. 
•l

I3eschikf5aar;stelien._van•een ruïmte--voar.bezoek1 

van f•amfYle"leden, rnnsuls, vnjwillfgers;., maat-. 
schappélljke-organisatíes'in die -nieuwbouw., 

2: 
, - (iNedio•clec 2020_ „ 

3.5 Medfsche'zorq 

Inventari atfe ëntpfannin 
mèdischë„zorg;téam 

extra' bénodlgde fte' ' ` J> . Yfte werplëe4ku.ndi9en ;;;o;5g₹e; 
Ft~artsássistënte, 1 fte' m_edi-

'sc,hé secrëtaresse.(p 24, PIP) 

,Bëdrag íVoor'iridienstneming,;is in 
dé_ explóitatfëreming ;opgeno= 
•rrién: .. 

Wërvingsprocésomschrljving,'niéuw mè"dis`ch 

eeP ersoneef• í wérvin > sëlectie >.;aanstélaln 9 
i•'.  4 :: 

• 

• • p d ..  ' .. 

• Ja s ' •.• " • ,••, .• á•.1 

+ • 
• 

K■ 
rond •••. ' • 

:i4. fi 

1 Q,_2 .e 

y 

•• • •" 

f_i,januári,20.21' -Déze functies;íijnr•opgen•men'op. 
de•lljst..varï kritlsghe functles van. . , , 

hetrMinisterie die.;in'202i gewo.r=. 
vénrmóéfèn worden O 
van'hetva•caturebeleid.;Z020;ën: 
•de`;beschlkbaa[lïëid vaïï.vofdoén- 

t"dë%m"fddètén op`dë begroting. 
iGëlijktijdig._"rriét';dë;bouw zál dit 

'trájëct;•Ins•mërispraak•'mëf. HRQ; 
én'Minis"tërle vàn Finantiën ;door=. 

,lápén:'wordéïï. 
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110 

M•riasí•stà vAW 
Jvs•rïTiï3 

-. . y ,• 

tNáátregelen & áctiviteitén vólgens de vér- 

schillende compone'nten.uit het projêct=:•en 
':im' 'P leméntatië •lan P f PIP '." )'• • =y w" 

r.• . e' • Y4 '  . . '.  

•Reahsátiematriz-ën .vëërtgángsrappórtáge P 

;J.  'Yreèindélirigèrï;Ópváng-,eni,D•ètentjécentruri•;Curá,•ào. 
.r•°s...;. ; • .. . . •, - : . , ,.. - -'' ... •'•ï` •., ` : k•  .. :•' `f f'YUD.C) : x_ 

 _ 

' • , ;:,; : 

'Máátregel%activiteit, °Actreh•ouder' 
'.weckgróëp 

.Middeléri 
:•(zóals•op=: 
;;gënómënin` 
`bouw=•èn 
Seïiplóitétiè- 
•r"ámin0 

Deadliné]plan`ning 
- 

íStavasa;/ rësulteát 

;Januariy2021' 

Opstellenbeleid'o P. .• .. -. name_:screemn 9,.-_._ medische. 
isólati'e•en•ingébruiknamer 

Mits :d"ít ván de:post ádlioc inves-. 
;Eeeingei►;bejëgëning vréemdëÍin-• 
gen kániworden betaald 

Beleid•OP9;enornen op P, 24_PIP 

Tijdell)k.inzetting1medÍsch personeet tbv onge- 
documènÈéer•lè•.•reem'délingén: • 

Implementátie proce1 — 1dure, opname„screening,; 
medlsche'ÍsoJatle. 

• : 
. 

AI`gerond; 
. 

Rrocedure, opgenomen. op p, 25- 
27=PIP ._ _ 

Opstellen:en Ingebrulknáme•mediseh'e-protocol 

ten -. 

Elnd Maart•2Ó21 Médlsch,I'ntakefgrmullen•;opge= 
;nomen,.ln bljlëge•B,.De'.protoco_1= 

• • .'ten =voor behandgling,worden; 

1 • 

x; i 

rult ew  gerkt 
Ditslwt aan bq 3:3 Z•nyolle 

mik {van hetaiulsreglemenF 
Bèschrljving"en ingebrulknamè.Internè;procedu • 
rè t a v;medisch:e lntakë, v_reemdèlingèn,_reeds` 
btnnen . bé,waring 

_ 

••,•;: 
;Dinsdiig_25 áu:gustus. 
,2020 ' 

Dinsdag,25 augustus (volgens 
;áfs'prakënlijst) áengeyuld In,.PIP' 

3:6 Rechtsbijstand: 

Inventárisatiè: KRB^voor`vréëmdélEngèn.CUR,: 
BES+ën AUAI 

lDàn•ëliá; :Afgerócids' iP.assággs'.over ttoe'KRBas gerë-: 
rgeldtin relátle_tát:`ongëdócumèr[=: 
•têërdè::vréëmdëlingen `óp`CUR, 

.,, Y 
Vertàlen`re'èhtsíniddëleniartk;e3 EVRM"In P,ápFa- :Èjenièliá' ` 

. 
Planning. 15'décëmber 

••BES en•AUA Pg:28-29 ' 
:DitsluiE.`áàn.blj`3.3:.Zinvólle. 
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Muvisri:áiá viw 
jvsátris. 

.Maatregelen •;•áctiviteitën-vo lgens;dé`ver=': 

'schillendé;;compónèntén `uit'.het pr,oject= en 
- - _•-:imp'lénïéntatieplán`( PIP),• • ' , , 
Ma' tr igel/activiteit . -Actieli'oudèr' 

•v'iïeckgcoëp 

110 

Rëá  hsat•ematnx-,en ._ vóorEgangsrapportage é,.. w ,. 

reemdelingèn Ópváng- en°Detëiitiecentrum.Curasao, : 
(YObG)_.., 

,Middelen 
•;(i8als•op=: 
`.genomen in 
'bouw.éri, 
• expliiitátié- 
'raming)í 

°Deadlinë/planning ïStavása rl. . resultaàt 

ment u' S' ' ï E' -Is én Fráns 

O'ntwerpen + ventaien,_ Ingëbrulkname•van,,be- 
zwaarformullér op•grond van artikel.3-ÉVRM,'  
Protocol,,mét.. belangenorganfisáties voor, gt. 

,verschaffen van:jurliisctiei:líijstand  

3'.7• Commissie van-Toezicht; 

;O'ntwlkkëlen =voórstel;tót:dë'ontïnrlkkelirrg:v.án, 
'éé''n ànëf,fiánkëlljké:Cómrtilssfe•:ván Tóëzic•,t• 

Zórgdragén=_vóbr'foi-mele'áànwfjzing';van onáf- 
hánkèlljké:Cómmfsiie`; MenitdrÍng & Tóéilcht 

12020- 

xBèschÈkliáart S, jànuárÏ .-...•a: . ..  .. .._. ti. 
:íózi 
f j enuar• 20 21 _ _. 

•_.. __... .._._._ t1.:maartr20Z1' 

T,maatt`202-P. 

slèapriF 2021 

#Dëcémliër_;2021 . 
;fentatléf 

;dagbèsteding;.als ondé,rdéel 

ván•het huisregtément: 

,De,bezwaarformgi_ulieren zijn b̂e-: 
scÍiikbaar. _ 

: Për•die,di3tum`►s,•ër„éeri °schriftti= 
lijli•voórstël vóórïde•wëtswijïfi- 
ging; dië'ndg ;dë `nodigë'advles= 
rondë;rrlqët dóorlópèn:_.DIf-läat-- 
Fsté:'trájé`ct fiëëft.,het Mtnis.terie 
s'niët;in•ai'ándén:-Máíái; dit:,vërhin- 
:_dèïd: niët•,dat'de:•huidigë Corn-
missie?Moíiitóring,'die :thàns;dit' 

; áls`.táak,tiëéft-,Fiáa r:werkzsámhë=: 
'dë'iíakán uitvoèreri o g:v: hun 
i ln"stëflFrigsbe'sfiuit':  

W.ë ts wijzigingstreject'-moèt•'°be=. 
jnódigde>ádvresrónde .doorJopen.> 
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jus-rizit iio 

. ,-. - 
M'aátrèdelén,'& ,activiteiten Volgèns de.vér= 
schillende corriponentén uit;het project= 

• . ;irinplèménYatieplan (+PIP)_ •,,' . 

. 
•` , 

0 

i2éalisàtiematrix én vóortgangsráppoitágé 
Vreëmáélmgèn Op'vang- eniDetent•ecenfrumiCurá.•aó! 

M'aatrëgel%activibéit Actiehóuder 
werkgroép 

" 

eMiddëleïi 
_(ïóa"js':qp= 
•génómen+in 
'bouw=;en• 
exp[óitátiè-• 
'•ráming); 

Deaàl"r'né/plànning :Stavasa</.:resuRaát 

Pólitiecelién Curacsao enInwerktrëding 

Zorgdragen voorde Uitbreiding beklagproce,du- 
. 

re en ingebrulkname; 

• 

3.8 Functieprofiel, 
VassEellen functieprofel,: 

PIW 

. ,.. -' - ti 

J.r2e V 

31 maart 2021 

•Afgerond 

••enspraàk: Insam . : . . _.. met.CvTArres-. . 
eau,de ;klacytenproce.,.- 

;durewordên _. _ ,. .. itgëbre•d 
;géóruík.,qenomens 

Functiéprófiel.en zijn; reeds opge= 
tsteÍd in;functieboék'2Ó09. 

L-•;MedewerkerBevélifgers i 
3:9 Formatie , 

Inv_éntàtisátle:bëménsing VORC: Í,Q;Z..e Afgerónd Functlep•ofiel,van'allë:functie . 

 de:functiéboèk•beschrev_eii in . . . 
2009SDKK Zoals opg'énoniérï 

=oP•,Pg'32=33 PIP:. •.,.+•,<..:" .x•, ,.,• . •••> ••y• . - 
OPstéliën plannin 9 werv,ing'PIW;. mëdewe•kér 
beiiëiliging ,en plóegl.eidërs: 

r:•.; • Z:e `f.Janu1•r2022_ ` Deïe functies:zijn•opgenomen>op, 
dè.li•st`v,ári kritisché'functies vam 
ihettMini,"stërie:dië in„2g2f géwór 
•.vén. m•ëtëii•wórden ':Op' dg•ënd', 
• ván ;lïét: vácàturétiëleid;2020, ën:. 
,dè;6escjï''ikbàarfield:ván: vóldóén-- 
:dé,:mldd'ëlëri?_óp;dé bëgroting., 
.Gëlijktijdig,:riiét:de':bèeiw=zal dit 
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`IVIINL"IE&18 VAN 

JvslitriE 
Ilo 

, 
- `. Ma•treg.èlén: &: activiteitén w,ol 9 _ ëris,'de:•véc=`:, •-: ... . -_.  ...,. . . .. • ._ , ..• <..:,;.:..-,. .... -•*rz.•..•..•'-:...•;r=., 

..•.. • v ... .. - =,••• . •. .  , Rea1•s.•Eiemátriz •.:....:.:..:. è n,.voo • :•<::...: .., .. •, , . .:; •-: rtgárigsráp 
d,, :; ..;; .. :•: 

•-ï... .... .:*• : ....,,_..:. . ..... .  .pdirtáge - ;•:.•_ . 
schtllende componenten;wt:het prolect=;en..•*Vréémdelingen.Opvang=: en:.Detentiécentcum Cuirásao.'. " 

•mplemeritatieplán;(PIP,)' •" , .. Ar "".`t .(VQDC). -•:. -- • 
Maátrégel/a'ativiteit: 

- FActielioudèr 
we ck ' g roè"' p 

'Middëlën 
?:(zbáls_op•=: •- 

i:,genÓmen'in' 

°bouw=;én 
•:ezplóitátiè-q 
`rá"ming)ï 

,Dèadlinè/plànning xStaiiása % resultaát 

Opstellen,ptanning starG.opleiding extern ver- 
worven: personeel el t a.v vertietering van dé 
bejègening van, vreem1délingen 11 

AFrondewopláidl'ng externverworven personëel   
BijscFialing.huidig personeel' . • 

••••.• . 

• • • _ • 

_  •, 

. 

]anuart'•2022 
_ 

'Juni'2022 
IElnd ]uni 202,t 

tráject',in sámérispràák'•metHRQ' 

en -Ministe:rle van . .- ..•.. _ Financièn d•c-. 
lopen .wordeny.i 

Hët strevénasïdát pér- dfe=dátum: 
het wervingstr áject.ls-afgerond . 
Dit-•za1 worden gerealiseerd mid'-
,dels train-the tralners^concepf.en 
{kennlsoverdracht lókaal ïbe- 
,staand personeel.. 

• •Dit•2al worden :gereal[sèérd,-[nr 
'samenwerking met DJI ópÍet,- 
{dingslnstÍtuut,;D;m.v; .;tràin`te -: 

•tréiners_concept,en k_ennlsover-- 
•dracht zai'het,huidig::personééÍË 

da tra heèft_gevolgd bíj' DJI 
Bonaire wordén;•getraind'op een' 

correcte,bejegeriing van de', 
F , vreemdelln' en g , 

B[nnen hék functieproflèl zl•n dc 
wfunctle criter•a',•specificatie van 
;dë'opléidingscTltérië ;en kénnis 

A;fgeYond S ëcifltatles en functl'ecriterla Penitentiaire R 
Inrichtingswerker(PIw), medewerker°bev_êill,- 
qln`g en°°"ploêgletidec.opstéllén' 
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110 

jusTïTis 

,.  : 
• 

Ma'atregelen;&"activiterten•volgèns'dé'vér-°'-•:' ' ` .?:. • 
Tu" 

'  - . .., . • .. . . - . , 
:Réàlrsátiéma'triirenwóèrtgángsrapport•ge 

. 
"+•  

.. 1•. . 

schrllende componenten=uit hët.projecE- en.' 
p inentatieiïlan (;PIP 

.•. - ; Vreemdèlrngen:Ópváng=•en Detentiecentrum Curasáo 
VODC)` 

Maatrëgêl'J.activitéit- Actiehóude" ir 
iwerkgroep 

`iMiddëlen 
+(Zoals;`qpr' . 
',genainén=in' 
'bouw=:eri' 
í:exploitatie-, 

J)a 

;Deádline%planning Stavás'a',/'`resultaat 

en vaardigfiedën weergegëven 
4A,bedrijfsvoering, 

Ultwerken;:geméensèha pp eií j ke•bedri j fsvoerin „g 
SDKK:gebaseerd o •mai[rfunctionalrteit:,SDKK; _. p _  

• ' 

` 

e`. ?Eind Augusfusi202f - `Dit;valt'_oók samen meepunt 4•2 
Werkprocessen en,huísre- ,.r 
lement, 3 9 Formatïe!  

vAlie, deelcomponenten:van•dlt:: 
konderdeel'gemeenschappeiijke„ 
;óedrijfsvoering SDKK; zijn reeds; 
cgéidentiflceerd !'Uitwerkingen.; - 
;hiervan≥zijngekoppeid aan•een 
ideadiine.,' N•aischatting--zi j n• alÍé 
;deélcomponentèn:gereed uiterlijk; 
;per eindaugustus 2021. ^ 

4:2 Werkpro'cessenenthursre'qiernent• ,- ,, ,• .,. 
Opstellen_van hulsreglèment en werkprocessèn 
mbt vecblijfsreglme_en,bèheersr"egrme"ën{inge• 
brutknarii,e• 

r• •• ';ie 
•n•• : * •,; 

{Eind Ju_ni_•02:1' ="Bij binnénkomst_krijgën;dé 
'vréèmdélingen Fiët hulsïëgié= 
"ënt met:;hierinlde huis;=,en;gé' 
;dragsregèls vogr:de v_"erschlllèn= 
dé°regrrries"'(p: 18 PIPj: Geiïê- 

níeïiiue',régtmë;ilifférentiatïgf, 
móèten de hulsregels:van-hete 
ver:blijfsreglmé?opgestéid worden 
(Írr•he 'Spaans)   

58 



110 

;jusrr;TiB 

Máatregélen &.activitëiten;;vplgëns:de,vër='` 
schillénde cómponentén uit':het project= én ` 

ir»plementatieplan;(P,iP_),, •. 
., . . 

Máatrègel/áctiviteit 

, . r.t.;`, if• ;Rèàlisátiematrtz    •. • , én vuórtgángsrappórtagé ._ . •' 4 .. k.•. •  

: r.  . . áá:
VÏ%, ; Viéemdelingen Opváng v;èn Détént•ecèntrum;CuraSáó.,, 

. _ „ : ._ "Y •• VODC ••' • ) _ ..v•e. . - . , . . . :it.:. . 

Actièliouder 
weckgroep 

•Middelen 
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Ministerie van Binnenlandse.2akeh'en 
Kóniiïkrijkstelaties 

TER,ONDERTEKENING 

Aán 

van 

De staatssecretaris van 

DGKR 

nota Antwoordbelet aanbieding project- en Ímplementatiepian 
Vieemdelingénbewaring .Curacao 

DaWm 
17;nnvemEèt'2020:' `' 

Kenmerk, 
i02o•oo 54 

Aa.nleidin,gi 
De miNstér van Justátië•van curásáo_biédt u hét'project- enfínpiemèntatieplán • 
vreemdèlingenbewànng aan Tévens verzoekt hij om de geiden terafronding van. 
Éase l t.uv:v 'é26:a00,óver`te. rnèken _Dé briéf v•n àe ministér vindt'u`ln tíijlagé 
1. Het project en;implerrtentatieplan .vindt u'in 61jlagé,2 en.een bijbehorende,' 
preéentá tie vindt u.Jn bijlágè'3,.      

Advies/actié 
• U wordt gevraagd:kennis te nemenvan.de aarïbiedingsbrièP.van.de 

ministér'.van,]ustltie-Van CuraSaO en líiJgàand proJècC-.en 
inípieméntatieplan. (bijlagen 2'én:3}., 

• U,wordt::gevraagd voor 22 novemberl'in te s̀tèmmen:mét,dë 
ëncrvodrdbrief:en deze .ter`verzendin''g.;Èe'ondertekenen. 

Kern 
• Middels'de,aanbiedíngsbrief ze_ndt de minister van ]ustitie u de 

eindverántvvíïórding'v.an Fase i:'Het.betreft de-vèrantwóording vàn de 
•ëi05.600: ( 8t)%u van -hét_totaáf v.an €1•3•2 :000}•u1t 20•18•_ `Met• Cura4ao:_was - 
aPgesprókèn dat zonder , eenproject- en'implementatlepÍan .. net aandacht 
.vqor•uridl,sche bijstand en medische,zorg Nederland e:resterende 
€26.400 niet•zóutoekénnën..    

• In.de antwoordbrief verwelkomt u het project= en implementatieplan-en 
Verzoekt ii om een'"afscFír)ft vántie' besluitèn , ái  de' minister hëëft` 
genomen, met name, omtren,t.dè budgettairè conse.quentiës voortkomend 
iuit.het plan. 

•. Op basis van voortgangsrapportages en de reàlis"atie van de maatregelen 
uit het prbject- én.Fmplementatieplan, zal door! u bepaald wordèn of„ en-zo 
ja wenneér, in 202.1 het résterende bèdrag• van €1.44;0:780 zàl wordén 
toegekend.  

. •Hëtprojèct- en irripiemèritatieplan ' is-opgesteld-op.basis van een advies 
yar1611 en  ziet,toe op dè volgende aspecten: 
: Mateíièe! ̀*Zowel de.'r,ènovátie en vêrbetering,van de-bèstàandé 

faciliteiten. als, nieuwtiouw orn •een =beoogdé• 6èwaringsca-paGtëit voor 
7Ó përson'"en te bewë•kstéliigen, indusieE hlerbij•behórende ' 
ondersteunende.faciliteiten (recreatiezaten; • -•.. bibilo(heek, medische 
ruimte: en`bëzoekersrulmte);en.een, perimetër hékwë•k ván',5, rnetér 
hóog rond bet gehele ex; complex; 

? Imri•áter/eëlr Hetuitwerken. "van wèrkprocessen en procedures ten 
•aanzien van regime,-differentiatie;,inrichting van een da.gprogramma,, 

i plc (S de:'gArantledatum' vncu'het verwerken wan.InkoopvervIIchtingcn Zg20, . 

Psig7rWa l,vdnt2 .  

Ministeiti:'ván 
óinnènlandsé-taken en 

i(oittnkrijkàrélátiés ^ 

DÏréciora•t-gerieraal, 
iconcf,knJiisrèiátiès 

tióntáétóèirsóon .' 



formatie van;bewakings 

Datum . 

17 noverií bes. 

Kén inërk  

';ióio-óó•óóz•i 

en,;medisch personeel, fópleiding'van :', . 
bewàking t a;:v bejegening-van vrèèmdelingerF, het instetlén Van een" 
onafhankelijke Cc Morntoring & Toëzicht:en'uitwerkén:van een 
aantal maatr.'egelén:t.b:v. juri.disché'bljstand ;v.flor vreemd ëlingen. " 

• In de antwoordbrief verzoekt u de minister prioriteit',te"gevyen áan de 
1'mmatériële aspecten en.deze pá`rallel aan de;aánbéstédingsprócédurë 'én 
het bouwproces-te realiseren, waarbij uitwerking . van .het train=de-tráiner 
concepf.vqor opléidingéri en.hét ópsteliérí en:vertalen :van eéii 
hulsreglémént, werkprocessen en liulsregels<t.a.v. regimé differentiatlë" ", 
voor 31 maart 2•21:gereáliseerd.dienén te worden,• ' , x, 

'• De arribtélljke werkgroep Vreemdélingénbéwáring,-'béstáandé.uit BZK,:D]Í, 
én het. Ri j . . - ,ksvast goedtiëdri . , . j , , f zát ,tweewekeli)kS:óijëen•blijyen:k;omen: `" ;om 
tgè:te zlén op de. uitvoering váln het project en impleméntatiéplàn. 
gedurende 2020=2021: - 

Politiéké` confeiït 
• Àánvullénd zál",:dé staáts'.secretaris van Justitie""én Velligheid, op"exptidet 

Verzoek,van Cura•ao, in.2020  "€700.000 toekennen ten.behoeve vàa•de;-. 
vréemdélingenbewëring. Dit wordt door . . ., . JénV gèdekt vànuit'mlddelen . ,.. ,..: ... . ._ v.00r; . 
opti málisatie:.vreemdélingenketen:, 

•. Qft;ti,étekent'dàt:NederÍánd•tot•2022. , :..<.. 
s- c' 

. In totaal fot.€2.83.2.000: fnv,esteert Ig_ . ._ ,•.•.. 
dé uitbréiding'.yán en disTverbetérin9 ván de'ómstàndighédén Ín dé' 
vreém.'delingenbewaring.b,iJ-iié SD.KiC. Curasáo 'dg,. -. ' 

;• 
réàiisatie.van net project-. en IrnpleméntátiepÍan: ,., . .: . - *. • 
Ondënks'dé inïet wan Nederland ̀zal iié; kritiek (óp•kortè térmijn)"<vpn'uit = 
dé'TK en;NGO's•op dë omstandigheden in de vreemdèlingéntïewaring'.bij:: 
de SDKK,naàr'vérwáchting,niétáfnémen, ; . 

Communicatie 
N;v:t-. 
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Verslag IO Venezuela d.d. 17 november 2020 

Deelnemers 

BZ: 
BZK: 
DEF: 
JenV: 

1. 

I 

2. 

BZ 

JenV 

]enV bevindt zich nu in de laatste fase van de herschikkingen. AUA wordt geacht hierover 
een overleg in te plannen, zij hebben tot nu toe alleen een overheveling aangevraagd voor 
gelden vanuit de JenV-post Vreemdelingenketen naar de BZK-post Bijstand AUA ( Politiecellen 
San Nicolas). Bij CUR is deze overeenstemming al bereikt, er wordt een brief verwacht vanuit 
CUR voor overheveling van €700.000 van de JenV-post Opvang (tw.v. €900.000) naar de 
BZK-post Vreemdelingenbewaring CUR. Beide. herschikkingen worden gedragen door zowel 
BZK als JenV. 
Onderdelen die door COVID-19 onaangeraakt zijn gebleven, zoals de DOC2-trainingen van 
de KMar aan AUA en CUP en het bezoek aan Schiphol t.b.v. de grensprocedure worden 
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gepoogd toch door te laten gaan. De trainingen omtrent 3-EVRM zullen eind deze maand via 
Webex aanvangen. BZK vraagt of dit betekent dat alle middelen zijn uitgeput. Jent/ beaamt 

i onn, i nLi u n uli ,I nlAn m ilhnndminrl nn inu0 i,nainxilni•lni Yn iOlUniiiAilu,py i I.@ i i Il L1•nrnnni iAi r 4 uonnnio7iP ni lu i in m• li pin t In u nn ini u•Y7iiin u ntlpi•yib 
1141 YII'I YIÍIIIIIIIIIAI n1•1GtJ• lll III • 1.U••YOiWIIII IIW prrllrll n,lfII111N Irl INlpllli IY I . IIIII YIII YIII IIIMi•I• 1 11 1 .:xwsi t .. •,rv ;a.w.w,aA` vmq:.rv...w. . 

. ... . . . . ...._ .. . .... , . .•....,.: ,•....a ,...:••. wa„•,w.Wnex::,Ov.r.v•.wvAxw ':xx.:,SPn • 4 . .:ar. 

DEF 

BZK 

- 

3. 

BZK noemt dat alle middelen betreffende Bijstand AUA zijn uitgeput. De betreffende bijstand 
voor een . mannenopvang, waaronder opvang voor slachtoffers van mensenhandel en 
mensensmokkel, ter ondersteuning van slachtoffers en het vervolgen van daders. AUA heeft 
in dat kader dus goede stappen gezet. 

Betreffende Vreemdelingenbewaring CUR zijn er vorige week aanbiedingsbrieven met het 
project- en implementatieplan ontvangen, waarop de antwoordbrief momenteel bij stasBZK 
ligt. In deze antwoordbrief wordt er een bedrag uitgekeerd t.a.v. Fase 1. In het project- en 
implementatieplan worden er een groot aantal maatregelen uitgewerkt en wordt de 
voortgang bijgehouden middels een realisatiematrix. Enkel de exploitatiekosten op de 
begroting van CUR moeten nog besproken worden. BZK zal voorts toezien op de uitvoering 
en met JenV de overheveling van de €700.000 naar Vreemdelingenbewaring CUR bespreken. 
Halverwege dit jaar is er een kasschuif aangevraagd voor de overige middelen, het gaat 
hierbij om €1,496 min. Deze gelden worden volgend jaar benut. 
De Kamervragen omtrent de aanbeveling van de Raad van Rechtshandhaving en de AIV-
adviezen, die in verband wordt gebracht met de bejegening van vreemdelingen op CUR, zijn 
middels een Kamerbrief beantwoord. Deze brief is tevens bij JenV ingediend ter accordering. 

Langslopen concept geannoteerde agenda directeurenoverleg Venezuela 

a. Actuele situatie Venezuela, regionaal en Landen 
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b. Implementatie visumplicht en overige grensinstrumenten 

d. Crisisplan op Hoofdlijnen VEN migratie 

e. Ondersteuning Voorjaarsnota 2019 

- PM DEF, 7enV en BZK. Het is niet zeker of de voortgangsrapportage tijdig geleverd zal. 
kunnen worden om bij het DO aan te bieden. Desalniettemin kunnen de directeuren op 
hoofdlijnen geïnformeerd worden over de voortgang van. de ondersteuning VIN 2019. 





114 

14StNr•rzR v••i; 
Jv•TiTiE 

Dlítrnu: : 

2N11I202Q 

ald• Griif d,d :; 

Có,i1nclycrároa,:_ 

tlmisririiërk: 
• 

OfídentA9rP: - 
Í►eaoek herséiuicking rrirddelen:len' bèhneve van apirn•àlisering van de: 

lrrëêmdelingenketëg CuraSáó 

.[)ë'Staëtssecrretàris vari Jitsfitië_én Yèilighèid, 
• mw, mr . -k13roékers-Knëi 

Postbus 20302, 

25Eq GH;Den Há_g 

"Nëderlonil,; . 

- 

•É rtuiit: • 
.0, r• .; ;4j•`,•muriitehur:com 

'Oils ti,m,eièr:: Z&àibi„niarér, < 
•'2019N52708=2•• 
iinrïfaf 6iJ(pgêií;;Pggnlà;:• 

2 

GèacÍlte,m evrota w<Broekers=KnoÏ;; 

. . •_, _....- 
Mét vei [N4 .1 zu• "g• naar iiw lïriéf van<`7 fébruari 2020 ttiet kenmerk 27947684 wáài•y u`:eèïï` 
bildrage van Zx845'5211-A euro tut,hebt betaáld,. áts voerschot, voor-de+geresersceerde' liijctrage: 

voor de financiering van de piolectem.• van het _ _ bèstedingsplan .. ; optimahsei7ng pp g, 
bër"ichtik u.aWvolgE' 

Y 

Äan het begin,van het jaar verliepen _alle projecten die onder het tsestédtngsplan vallen goed„ 
-. _.... • . , 

tót' het aantrèdén vari COVID 19``in máar't 2020 .In de áldus oritstané's ituat7e hélibèri k . . 

vërschilleride: Qiïclé"rclelen ;van ctë• .fràiriiiïgen ,ëiï • ássistentië slie`' Tdoar .Néiler"'laïïd . zoudéiï: 

worden; verleend ;longere ;tijd stilgeiegén; ,zoals; :áfronding van de, werkinstru:cties: 

'ferugkeerproces, ` het•• •opzetten, van een lan+dentn•ornnatiesyste•m• en' h•inmgen 'ten •aanzièn _ _.. . 
ván.de prócecture artikél 3::EVRIVí:; {Als gevolg:li'ie`rvari zullëri deáe:projëcten•niét ineèr.dit 
já• -,Word' $. eiond;,_maai` •P as iri 2021: 1lVé.íien uw` goedkéurut ; g=- op, ciit voornemer•• gl' &: - aa 
_íegemoet:. _ 

Zódra dë ~eersté córonágólf zich stábilisëe "rdé. hëbben _wë tiitvóei iiig_van cië_ projecteri•;weer- 
opgepakte zo, 'zijn dé; eerste bestèllingen, vodr de vervoermiddelen .voor ídé afdéling;. 
Grensbewaking en Toezicht :. van ,de Korps Politie Cura•ao., gedaan, is de aanschaf van _ _ 
apparatiiur ten=béhóevé ; van Toelatingsoiganisëtie gefináncieiYl, also ók de'teriigkeer vaneen •: .• 
aanta[ vrëëit►de]ingen: Daaibij hebben wij'vérschillentíe'.deelprájeëtéri geev•luéérci:`en zijn wi• 
tót de° conclusse gekomen_ dá#• een wijzigng i•l':c herse 'bi kking, van 'cíé middelen wenseLjk is., 
- , :w . . . 

Ivliddels deze bi ief..zou ik íí hiertoe een- vei zóék' willen doén t;enoémde wijziging c:g:. 
hërschikking is`óp áiribtelijk'niveau tussén mijri>IVlinisteríe".èn.•uw.,Ministèriè besprókèri: Het- 
gaa.t om,ciè volgencle ileélprójecteri:., 

• Hét . deëÍproject waárbi) .. DT&.V ádviseeit ,aver hét . térugkeerproces; ;en , deartioè 

wérku2structies ontwikkelf ívordt bëperkt:tot dé;huidigé adviezeri>eri 25 àpgeleverde: 

Wër`kinstructies". l•ë' ;hièi-ízit rësulterërïde tïëspár'iríg; zal w.ór"cíei< . bëstèèd '•ari. 

I 

j5,9•y9 465 8•93•1;;•,•!iti;gt••#èirie••ts tlli iiQ"dt c ii-4 
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Oitsuri»iiïier Zn'irkimïnfiiér: 

2019/052703-2'.. 

Pnginní 

2 

additionele- training dóór`dè INip ten Behoeven van hèt 1, ïoren én verslagen maken bij 

procedures op grond: van..artikel 3 EVRM.:Dit gedeelte dient binnen het ministerie 

van jtistitie,en Veeli"gheiel (Min,JenV) verrekend :. _. te worden: 

a ;Het déelpro•ect documénttrauiing .ten• behoeve van 1. personen wordt tiepèrkt, tot, 

personen. De iesultereiide. besparing zal worden gebruikt om .dë 11 reis-. ën 

vëïblijfkosten; in,h'èt komend làár ié bekostigen, als de. test. ván :dë groëp. de .cursus ui 

Nèderiaiid koerit volgen'. Herschikkiiig levert dus €.:30:000;-`(6x-5000),op. 

v Het deelproject waarbij :Nederland Cura•ao; met =twee. wetgevingsjuristen ;zou 

oncíeisteunen wordt ;beperkt tot één 'wetgevulgslurist , pe .bësparnlg z21 woeden 

aarigewènd voor het i lhuren van.eën-lokaal'eivaren,jurist (leerschikking van€ 80:04Ó; 

Het déëlptojèct waarliij 2 ïnedèwërkërs. IND. Cura.•aó zdtiden óridèrstètinen met 

adViëzëii en 'bèslissers .zal aangewend worden . Y' o't het. inhuré ï van .lokale 

medewerkers° die vooral het'traject van artikel S`E-URIVf `:ztillem ondersteunen.. Een 

besparing vair;'€, 91'540,.- 

en van de prggrammá s die Shcliting Beheer 1CT Rechtshandhaving (SBIR) :móèsf 

ontwnkkë leri volt weg bmd tdtt in een reeds b twikkëld:prograxnma is ingebouwd`(€ 

•15,0:00Q). 

e Tèn aanzien van Ïfinai ciëlè middelen . ten bèhoevë va — de; ,ilitvdermg van . de pilot` 
terugkeerproces, is het verzoek :om deze .middelen ook te'ktuinen inzetten voor de 

financiering van. Oe, PCR-,test, wanneer vreemdelingen de bïj terugkeer .verplicht 

-diènen te ondergaan: 

.o Het onderzoek naar migratiëcrin naliteit, wordt' ;gewijzigd -naar een 

bëwustwórduïgsclíripagne,. die- gereed: was;. "" a eerder :niet gefináncië d kon` 

worden:, Gelet op de,légibting voor: d'e cainpàgné zal een: additionele €15.000,-:aan 

deze post worden toegevoegd. 

o -Gelet: op het;tekort, op het1. , project Vreemdelingen Opvang= én pètentëcenhurri 

Corggoo (VODC),- dat samen, met de_ Ministerie, van Binnenlandse Zaken en 

KgrniikiijksrëlatI s (lvImBZK) is gèJànd en'zál. wordën uitgevoerd, `is" het verzoek 

. een ;bedrag van €. `700;000,- Van, ,áe geiesê"rvëerdé, 7,gelddn, tën b_ëhoévè. van hët 

oprichten van een opvangcentrum over le. hevelen. Op: (ie ,post blijft., dan. over '€,. 
266.903;> 

Door. ' bovengenoenide herschikkingen en wijzigingen, wordt een :bedrag van €618;483,: 

vrijgemaakt: 

De:deelprolectën dié wegvallen worden vervangen door verschillénde andere prolécte i ;die 

`iii.de bijlagé nader worden gèspecificeerd. In hét:algëniië-ëh gaat'hèt om,proleeten,dië zízllér 

'bijdragen aan, verdere optimalisering van dë vreémdelingenkëten ' door: óhder andere 

F•lliu•lini•pléií•.,•n.l .fr•tlltti•stsei; Gktrá•t7cr 4••,(5ii9J 4,•0frZn ,f•F•+(.àMJ} iJ. •tr•EOl33 •,ivs+riv.gdhli:rYi ' 
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Óris. ríuuirttat.. Zqali'rumpttr 

sai9ms27o3=z1 

mágehJk _te rnaken dat;de këten vaiz de r►ddige;•apparátiuu en geiligheid wotdtsvóo>ziën ten 

Fièfioevé: -vari: thuiswërkén . ën vi>:tuèel veigáiiere _ •-daátnaast gericht qjï 'liet 
optunaliseren van kl'arittoegankelijMkheid:en het ontsluefen vin infoY7n•tié door =ontzv•klteling 

van  - w.ébsites,,op het bèstnldeii v•n mensénhanciét en inensensmókkel dopt . . -  - - - . .,. . . : het opzettén vsn . .. 
eëri bewiistwór'dingscampagne, en óp Iíét vèrstèrken:van :vazrdighèderi,'ten aanzien.:vandë: 

bëjégéning uui vrëëmcíëlirigérs• doot :oiganis•tië vàil _een+ tr••éii►ing; liv_stir"'rrtiísrlrï• :viíor, 
-•- - •  

leidinggevenden in de:keken•_Het;tota•Ibe•íiag:tí•it •uervoor••nodig z•l zyln 'is ,f 312.875;, : 

:. _. , 
IVa- de•afh•ek vain-.de'kóstéïi: van>dë niëeiwe prójectèn;.bhjEt íu3g hèt bedrag. ván •ê 305:b.08. 

•  - ... .. -.  
ovéi; dat,Ctlra•o gra`ag zou willén gebtuiken om tijdelijk een aantat- tokate . Utzrídische)` 

_.••.• métíewërkers, aán 'te trekkem•om -cie uieemdeluigenket'en eveneens tydelijk (éen."l•ai tivàxcit, . . .... ..r., _ . . - - , ._. 
rng""esireéfd)._te.ondétstëunen• ;- vooral tèii àanzien vaii het artikel 3 EVRIVÍ pt9cedures Een: ;.. -  ;, . 
pioJectvóoistél (TiJdèlijke lcrachten 1lreemdelingenke.tèn) hièivoot'ís_ us;,cié'rna•k.•'Tévëris .ïál? 

= _.,  
zoals,eerIIderR,gernel'dy,een ,gecleeltè ïgebnrikt worden om"reis= en verblijfkosten, •vnn =degenen• 

dië`tn N'éderlancl trauíingen;iiienen:te v,olgen,; 

V ërzóëk`. 

1;Gelét op hét bovengenoemcle verzoe 
5ntij2tgiíigen c q: h'ers"clukkingèn _ 

ik,`uw ;goeclkeuring or [è, bovengenoemdé; 

,_....  •. .. - 
2';Ind►en`u, met het;bayenstasnéíe.•kkooid?gaat•,•verzci'ék ik o.'het'resférende bedragmvan°l•et', 

A. hét ministerie;, van Fffiancien van IVedé>Iánd, goédgekeurde; liesÉedirigspíàn 

optimalisëiing vree>'iïdeluigénketëií ovei+ te bóéker4 met het doèl > aari de, bóvengenbemdë' 

pi'ójectèn te innen- voor zover,mogelijk.à•íi'hèt ëind ván 2Q2Í áË té [•ïuzrién róricíén: Hér 

restérende bedrag komt neer,;op g 11168 483, z,,. an het boven$enaemzle vrijgema•kte bédrag. 

dië C C150.a• 000-ot th,-ins zé f ' níoét ndéi de pdst var► SBIt2 Da, b- kumt de génoemsíé é 700.QOD,: 
"• en óvërhevèlen, ;ctaar dvë>.hev .als, 
gevolg van de kasslulting van lVIinBZIC d,ci 22 nov,ember 2a20=voo> het èxnd'V•n cLtjá•r niét; 
mëer mágehJk is: 

, •- - ;_ . , 
,Hét,bóvëiigërióemcie t3ëdríig-voot ,de unp]èiiiëxït•hè váií clè'.activiteiten ka- n- worden-gëstór.t 
op ,de vólg'ende bankreken>ng;van het Lanti •Cur••aa:: 

ic, 8 MW It• 
•,-.. 

•••• ' 4M__':•• 
•• 
••..•.:..:•;• 

tlfllhrlmawpÍéinziri - • . ,,, (599) q- Q62H.f:•: +(*•4) 94f••f1• Livs•tWgob•ifmu .. 
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Orisanrnrnrër: ZaákinnNiue•: 
2D19lÓ52703<2 

Páginá: 
4 _. 

Onder vèrmelding:. Nedérlándsé` bijdcàge opl-imalisëring 'v• cï• vr,`ee,rindelirigenketeii iri•. 
C[iraeáó' -  , : . . 

Via deze.bankrekenutg gekl-vervolgens worden overgerr►aakt op.de bankrekening; 

vàn het Ciimiriálitetfsbesirijdxngsf•nds . • tim te: waarbargen dat hèt;geld íáitsIuxtënd bèsteetl :  
rv•"rdt •aan' de piójectëri in..hët •ádeic. van. ;het: bestédingspl•iii o}•timàllser%ng van 'slé; 
breeriirl•E;: , i,Kzita z• i•• t••., :••.- :•• en"hétbijbehoi'enáe plai•• van aar►pa:k._    
• ... . .. 

Hoóg•ir i, 

4Yilfèrltafau•aléit•;••',•:1c•, ••ira••b.• 
- ...0 r . .. 
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Comentaar Bedrag in 'Bedrag ingids 

Y.t ,5.- 

OPganisátie 

UnitVreemdelingen:Toezicht en handhaving 
(KPC) 

Toelatingsorgánisatie 

Project-dienstverlener 

Hulpmidde"len _balieabv 
documep•endndérzoek 

 ,w ng, 
.6 maandën. 

Vreemdelingenketen(KPC+Toelatingsorganisatie) , Website:metalle informatie 
omtrént 
vreemdelingen/migratie 
informatie:. 

Toelatingsorganisatie 

Toeláti ngsó,rganisatie 

Vreemdelingenketen (KPC+TO+SDKK) 

-Bege'leiden van 
communicatietrajéct.zowel 
intè•n als èxtér 
website proces 

9 ei 

_ Ve r b et e rin g st ra j e ct 

dienstverlening/bedrijfsvoering, ,` 
'd'iverse aspecten 
(SORB] 

i 

Toelatingsorganisatie Thuiswerkentraject/materiaal 
apparatuur/.veilighèid/virtueèE 

1 

I 

I 

I 

i 
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,•gs•:•r:: +••;.c=,'••ia 
„ir'Maié ;•• ..,x:y;í'r.'S•.:?i 

Unit Vreemdelingen Toezicht en handhaving 
(KPC) 

Coordinator mensenhandel -mensensmokkel Dit dient op het reeds 

bestaande post die tav van 

migratieonderzoek is 

veranderd naar 

bewustwordingscampagne 





3. Doorgang directeurenoverleg Venezuela - follow-up ingelast IO (d.d. 3 december 
2020)* 
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4. 

5. 

Voortgang ondersteuning VJN 2019 

BZK zal een uitvraag doen tot het actualiseren van de voortgangsrapportage omtrent de 
ondersteuning geboden onder de Voorjaarsnota 2019. Deze rapportage zal half januari 2021 
afgerond worden. Dit is wat BZK betreft de laatste voortgangsrapportage ondersteuning VIN 
2019. BZK benoemd daarnaast alle begrotingen uitgeput te hebben, op die van 
Vreemdelingenbewaring CUR na. De Landen zullen voorts de voortgang van de projecten 
moeten rapporteren en een eindverantwoording leveren. JenV noemt dat er nog enkele 
gelden resteren die vandaag of morgen op de rekeningen staan van de Landen. Daarmee 
zijn alle middelen vanuit JenV overgemaakt of weggezet. 

Rondvraag 

* Na afloop van dit IO is de datum voor het directeurenoverleg verplaatst naar 14 januari 
2021. 
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Van: 
Vè rïóridén:• ° 

Aan.:' . 
CC: 
Onderiniërp: 

P..ëPasifïëï"2020:09:3:i 

. ..._. _. , 
RE: óp ei ingstSeh.i7ëfÈë_SDKK 

.• . 
Són dia 

Máshá:dankiyoor het;toesti•tren yan;ondérstaancJe mail: lk lieb er vanu l nog 'get ̀paar 

1,, Welke vakkén uitortderàtaand'overzicht•vállen pndër':`aánvugende'vákkerí',ken z•ílfert dus door.Q11 gégevéri', 
moeten,wordér•Q•t ts trre nu nog rtiet helemaal duidelijk _ ,_. 

2 11Vi1 }e gráag i•àt•len ik onde•staarïdá voorleggen :ean he't DR -DO 
- 

en hiëróvér'b.il jë.` 

<ïerugkornen, of: maak_ jérfiever •part één afspraak nïet hen`? Zoets eerder vóorgèsteld kàri ik dat évedtuëêl. 
facil4teren,• • • 

Jk.fïoor Fiet graagÍ 

Mant  _ 

Vgriónden::wóensdag l6'clëcember2o20'l5:tl2j .`., ... . •.. _,•.. . .z... - 

Ónd.erwerp opleidingsbéhóefte-SDKK 

Béstë° áll:ën; f<on:aà tíai?• 
Ik`•haop',.dát: álles •áai''Éii• jiaÍfieïin _arde is:,: 

N•ar aanlPtding vt•n de óple•dmgsl•ehoeftc .hebóeri; wt•' `• „. •k o` ' NL%DJI áns 
te',laten': Fielp.ën mët h ét,"gevtnt van een aantal vakken. ••?•".•,'•°° ••'.` •• ` eeft_eéti; 
;a°riafyse • gem,áakt •an dë v•kken (c•p basts •   van de de curricu urr• v.an • e opfetdtng v•o'r 
.{'IW/tDKK en _ D•f=l%D•4I): Dez.:ë. áánvulfende ••kken; zcïu dus d.00r'dë QJI? •ari, -onze, .. . __ ;._. 
;collega's gégevéti virór.dé;n 

i' 



vakken DIW 

Comm./Agr.beh 

Penitentiair recht 1,2,3,4 

BHV 

118 

lesuren 

6 

g 

2 dgn 

lesuren 

16 

16 

20 

16 

12 

12 

4 

16 

4 

Algemene vorming 

Wet en regelgeving 

Praktische vaardigheden 

vakken PIW sDKK 

I.C.T.Windows 

I.C.T. Words 

Unditietraining/sport 

Comm./Agr.beh 

Inleidingsrecht 

Penitentiair recht 

Wapenleer 

schietvaardigheid 

Ambts en geweldsinstructie 

1 

2 

3 

4 

5 

Bedrijfsspecifieke vorming 

Beroepsspeci8eke vorm] ng 

Taak en Organ isati e 

Infectieziekten 

Integriteit 

Verslavi ngszorg 

Socialevaardigheid 

Pedagogisch vaardigheid 

16 

4 

4 

4 

40 

20 

Aanhoudingstechnieken 

on~pendzelfverdedig'ing 16 
16 

FJementairezelfverdediging 

Omgaan met geweldsituatie 

Rapporteren 

Beveiliging 

16 

40 

20 

Omgaan met geweldsituatie 

Strafrapportage 

Bev1,2,3 

Bijzodere ged rag 

Intercultureel 

5 

2 

9 

6 

2 

6 Praktijkvorming Beroepspraktijkvorming{stage) 320 

Verder is het van belang om ook dat gedeelte van Bedrijfshulpverlening (BHV) en 
EHBO in het "opleidingspakket" mee te nemen. Het is misschien wel apart training 
maar wel van belang binnen de totaliteit. 

Graag jullie zienswijze terzake in termen van haalbaarheid, opleidingsduur, vorm van 
doceren etc. Het uitgangspunt hier is nog een train the trainer systeem. 

Zijn er.nog andere vragen, observaties en of suggesties, dan hoor ik het graag van u. 

mvg. 


