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In reactie op een bijstandsvenoek van Curagao hebben de staatssecretarls van
Justitie en Velligheid en u op 5 aprjt jl, leder 66.000 euro toegezegd voor de
verbouwing en Inrichting van aanvullende detentiecapaciteit voor vreemdelingen.
Om over te gaan tot verstrekking van deze middelen Is Curagao verzocht te
komen met een plan van aanpak. Nu daar zlcht op Is, Is bijgaande antwoordbrief

opgesteld waann de staatssecretarls van Justitie en Velligheid en u het verzoek
Inwilligen en in 2018 overgaan tot verstrekking van 80% de toegezegde 132.000
euro.

w

U wordt gevraagd in te stemmen met de antwoordbrief en deze te ondertekenen.

8e(r0i<k«n onderdeieft

DGKR, JenV, VMW.

TodlcMlnfl

Om over te gaan tot verstrekking van de toegezegde middelen, is Curagao
verzocht een onderbouwmg te leveren die besteding van de middelen
inztchteiiik maakt. Dc afgelopen maanden heeft het ministerie van Justitie
van Cura<;ao met tiehulp van het Rijksvastgoedbedrijf en deVerte^n^^rdi(||no van
-"v^Bouw'ng en rrirIcfiTing"vah'''3ahv0nen^^^^^^^^^^^^^^^^
vreemdelingen,
De druk op de vrecmdelmgendetentiecapacltelt neemt toe. Mede door een
recente aanlanding van 37 vreemdelingen wordt de urgentle om de
detentiecapaciteit te vergroten zowel op de werkvtocr, als op politick
niveau gevoeld.
Mede door deze recente (acute) ontwikkellngen en daaropvolgend de
ontsnapping van zeven Venezolanen ult de vreemdeltngenbarakken, wl!
de minister van Justitie van Curagao de 132.000 euro zo snel mogelijk
benutten om urgente verbetermaatregelen door te voeren In de
Vreemdetingenbarakken van de SOKK en hier de fcietreffende
detentiecapaciteit to vergroten. Het urgente herstelwerk (fase 1) inclusief
verbouwing vormt daarmee een onderdeel van het totale plan om te
komen tot een totale opsluitcapacltelt van 50 mannen en 50 vrouwen. Het
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bredere plan zai, na voltooiing binnen een maand, aan u worden
opgestuurd,

•  In uw reactie geeft u samen met de staatssecretaris van JenV aan dat u -
gelet op de dmk op het detentiewezen op Curagao • bereid bent om In
2018 80% van de 132.000 euro als een voorschot te verstrekken,
hetgeen neerkomt op 105.600 euro.

•  In uw reactie hertiaalt u dat de locatie en het regime van de
vreemdelingendetentle dienen te voldoen aarv de Internationale normen
en dat de vreemdelingen toegang hebben tot Jurldische bijstand en
(eventuele) medische zorg. U vemeemt graag hoe de minister van Justitle
van Curagao invulling zai geven aan deze afspraak. U vraagt ook bij de
daadwerkelljke uitvoerlng het Rljksvastgoedbedrljf en de
Vertegenwoordiging op Curagao te blijven benutten.

•  Om de financiering van de vreemdelingendetentle te laten geschieden
binnen de begroting KR 2018, dienen de middelen uiterlijk 15 december
2018 te zljn verstrekt aan Curagao. Gebeurt dit niet, dan moet het bedrag
van 66.000 euro in 2019 opnieuw worden begroot.

PolIHek0 context

U heeft meerdere malen aan de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat
BZK en JenV 132.000 euro voor de verbouwing en Inrlchting van
aanvullende detentlecapacltelt voor vreemdelingen beschikbaar hebben
gesteld, waarblj u aangaf dat de beschikbare detentlecapacltelt niet langer
toerelkend bleek met het oog op het toenemend aantal verwijderingen en
ultzettingen.

Cemmu/uc6Ue

•  N.v.t.
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Verzoek om verienglng Inzake fase 1 vergrotlng
vreemdeilngen opvangcapacltelt
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Uw k«nm«rli

2019/04^76

Geachte heer Glrlgorie,

Middels een brief (uw kenmerk: 2019/043676) aan de staatssecretarte van
Justltle en Velllgheid en nr.lj ilet u ons op 17 oktober Jl. weten dat het u met lukt
om v66r IS novennber 2019 ecn elndvcrantwoordlng op te leveren waaruit blljkt
weike prestatle is geleverd met de in 2018 door Nedertand verstrekte bijdrage
van € 105.600 ten behoeve van de verbouwing en Inrichting van de
detentlecapaclteit voor vreemdeilngen. Dit aangezien de bouw van een
recreatiezaal naar verwachtlng in december 2019 wordt gerealiseerd.

Derhaive verzocht u de staatssecrctaris van Justitie en Veillgheid «i mij om in te
stemmen met een verienglng van het project tot eind februart 2020, hetgeen
volgens u tietekent dat op dit moment hat resterende bedrag C 26.400 nog nlet
kan worden overgeheveid naar de begroting van het ministerie van Justitie van
Curagao, aangezien u de benodigde eindverantwoording nog niet kunt opieveren.

Op basis van de door u verschafte Informatle en de schrifteiljke toezegging dat de
recreatiezaal eind 2019 zai worden opgeleverd, stem Ik in met de gevraagda
verienglng van het project. Ik verwacht echter wel dat u uiterlijk 1 maart 2020
een eindverantwoording opievert waaruit bfijkt weike prestatie geleverd is voor de
bijdrage van c 105.600 en weike ultgaven hiervoor gedaan zijn.

Op grond van de eindverantwoording zaI ik de bijdrage vaststellen en het restant
van de bijdrage C 26,400 in 2020 overmaken ais da eindverantwoording daar
voldoende basis voor bledt.

in Konlnkrijksrelatles,

nops
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2019/ 0460S9 2019/ 0509S9

Datum 6 "DEC2019
Setreft Toekerinlng bijdrage bijstand Inzake Venezuela

Geachte heren Rhuggeiaath en Girigorle,

;  Ondcr venvljzlng naar uw brteven (uw kenmerken; 2019/ 0460S9 en 2019/
i  OS0058) waarin u twee verzocken kidlcnt voor bijdragen aan projecten In het
!  kader van gezondheldszorg en vreemdelingeribawaring meld Ik u dat ik - mode op
i  basis van de door u aangetiechte projectplannen en bestaande bestedlngsplannen
I  - een blldrage toeken van In totaal C 535.000. De aanvang van de betreffende
I  projecten Is in het jaar 2019 en deelnddatum Is ulterlljk 31 december 2020.
I

I  Gozondheldizorg
In uw brief (uw kaninork: 2019/ 0^6059) verzoekt u mlj C 31.000 als bijdrsge te

i  verstnekken voor vacclns bestemd roor (a! dan niet irreouHere) Venezolaanse
I  migranten en een vcorilchtingscampagne om de beoogde doelgroep te berelken.

Op basis van het doer u ingediende verzoek, het door u aangehechte projectplan
an advlet van het ministerte /an VWS zai Ik 100% van de gevraagde bijdrage van
maximaal C 31.000 als voorschct In 2019 ultbctalon. Desgewenst Is het minlsterie

!  van VWS bereld te asslsteren bIJ de ultvcering van het betreffende project.

{  Vreemdetingenbewaring
;  In uw brief (uw kenmerk: 2019/ 050058) verzoekt u mij C 504.000 als bijdrage te
!  verslrekken voor werkzaamheden ter optlmallserlng van de
I  vreemdellngenbewarlng. Op basis van het door u Ingediende verzoek en het ttoor
i  u aangehechte projectplan zaI ik in 2019 u 100% van gevraagde bijdrage van
I  maximaal C 504.000 als voorschct ultbctalen.

I
I  Een soUde perimeter
!  Een belangrijk onderdeel van uw verzoek betreff middeien voor het reailseren van
I  een perimeter, om onder andere het ontsnapplngsrisico In te dammen en de
i  behearsbaarheld In do wreemdalnganbewarlng to vorgrotan. Op dit moment
!  bestaat er geen ring rondom de vreemdeflngenbewarlno bIJ het Sentro dl
I  Detenshon I Korekshon Kdrsou (SCKK). Ik onderschrljf daarom de ncodzaak om

te investeren in een soiide perimettr, netgeen mljns mziens de basis vormt om
verdere maatregelen te Implementeren die passen binnen tiet adaglum
toegespltst op vreemdellngenbewarlng; 'hard van bulten, zacht van binnen'.

rOTZq
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0 j uoor te Investeren In een hekwerK van minlmaal 5 meter hoog, wordt
PJ! tevens gefnvesteerd in een toekomst vaste aanwending van de

gebouwenvoorraad voor eventuele andere doelgroepen dan vreemdelingen In
bewaring.

In het door u bijgevoegde projectplan heeft u echter in eerste Instantie een
perimeter van 4 meter opgenomen, omdat u verwacht dat de kosten voor de
perimeter die DJl advlseert te zwaar zullen drukken op de overige te nemen
onderdelen In het project- en Implementatleplan.

Aangezien DJl nadrvkkelijk aangeelt dat een perimeter met een hoogte van
minder dan 5 meter het ontsnappingsrisico met indamt en met bijdraagt aan de
bcvordorlng van de interne velllgheid, zai Ik resterende mtddclcn In 2020 enkel en
alleen overboeken Indlen u voldoende aannemelljk maakt een perimeter van
minlmaal 5 meter hoog - en dus niet 4 meter hoog- te zullen reallseren. Voordat
Ik het resterende bedrag In 2Q20 eventueel aan u toeken, vemeem Ik derhalve
graag op weike wljze u de perlmete Uitelndelijk op doeltreffende en doelmatlge
wljze zult realiseran.

td

nader zuiFTafeiTonclerzoeken' en

mfTw'swIm^elljk schrlRelijk mrormeertowr de betreffende uitkomsten. Indlen
uitelndelijk blijkt dat deze uitkomsten consequenties hebben voor de reikwijdte
van net op te steiien projea- en imjiementatiepian, dan dient u op dat moment

6f opnicuvv blnncn do gcstolda flnancldle kaders van dit plan te prioriteren of -
zoals u voorstelt - met medewerkers van de ministerles van 8ZK en JenV In

gesprek te gaan over het eventueel herbestemmen van middelen, die zljn
toegezegd in het kader van onderstaunlng. voor dit laatsta Is echter wel
goedkeuring nodig van het minlsterie van Flnancldn.

Project- en implementatleplan
U geeft aan dat het ministeile van Justltie van Curagao bmnen twee maanden een
project- en lmplement,atieplan opievert, Ik verzoek u waar mogelljk de
maatregelen voorgesteid door 0)1 te laten verwerken In het betreffende plan. De
te ontvangen planvorrrJng haeft nIet alleen betrekking op ultbreldlng van de
facilltelt (bouw) en het verbeteren van de materidle conditles, maar cok op het In
samenhang doorvoerer van aanvultende maatregelen cm het regime voor de
specifieke doelgroepen substantieei te verbeteren, teneinde de beheersbaarheid
In de vreemdellngenbewartng op de korte- en lange termijn to optlmallseren.
Graag bespreek Ik de vorderlngen Inzake het project - en Implementatleplan met u
tijdens mljn bezcek aan Curagao medio januarl 2020.

Ik onderschrljf het tjelang van uw voornemen om in het project- en
Implementatleplan onder andere maatregelen op te nemen ter bevordering van
regime differentiatle, maatregelen op te nemen ter ontwikkellng van zinvolle

'Oe experts van de DJl en het Rijksvastgcedbeonjf Xvnnen assisteren oij ce Utvraag en de
beoofdeling van de offartes. Naast het advles van DJl Van de perimeter van de JtistlWSIe
Inrlchting CaritMsch Ncdedand (JICN) te Bonaire ais referentlekader dienen.
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dagbesteding (door o.a. de ontwikkeling en Implementatle van dagprogramma's),
de bouw van een multifunctlonele rulmte ter bevordering van het contact van
Ingeslotenen met de bultenwereld (om het bezoek van advocaten,
vreemdelingenorganlsatles, famllle en kennissen mogelijk te maken) en
maatregelen op te nemen om de een medlsche Intake en toegang tot een
hulsarts, een psycholoog, verpleegkundigen stmctureel mogelijk te maken,
Verder onderschrljf Ik de noodzaak om onafhankelijk toezlcht In te richten en het
aanwezlge personeel voldoende toe te rusten. Het is zaak dat u - met behulp van
OJ! en het Rljksvastgoedbedrijf - deze ambltles de komende twee maanden
omzet in ultvoerbare plannen, voorzien van een begrotlng.

Uw ambltles ten aanzlen van het project- en Implementatleplan, zoals hierboven
en In uw verzoek beschreven, beschouw Ik ook als de Invulling die u geefl aan'de
afspraken gekoppeld aan de bijdrage van C 132.000^ voor de verbouwing en
verbetering van het mannenblok In de huldlge vreemdellngenbewartng van het
Sentro dl Detenshon I Korekshon Kdrsou (SOKK). De afspraken' houden nog
steeds In dat de locatle en het regime van de vreemdellngenbewaring dienen te
voldoen aan de gestelde Internationale normen en dat de vreemdellngen toegang
hebben tot jurldlsche bijstand en medlsche zorg.

Op basis van de door u te verschaffen voortgangsrapportages, de hoogte van de
perimeter en het door u te verschaffen project- en Implementatleplan zat bepaald
worden of, en zo ja wanneer, In 2020 resterende bedrag van e 1.440.780 aan u
zai worden toegekend. Htervoor vraag Ik u om In 2020 een nleuw verzoek te
doen. Ik Ijenadruk dat de exploltatlekosten van de vreemdellngenbewaring door
uw regering en niet door Nedertand zullen worden gedekt. Graag verneem Ik van
u op weike wljze het Land Curacao zelf meerjarlg middelen voor
vreemdellngenbewaring opneemt In de landsbegroting, aangezlen de flnanclSle
bijdrage vanult Nederland een Incldenteel karakter heeft.

Aan de bijdrageverlening voor de projecten verbind Ik de volgende ontblndende
voorwaarden;

Besteding van middelen
•  De middelen kunnen alleen aangewend worden voor de overeengekomen

doelelnden, zoals beschreven In mljn brief aan u van 5 September 2019
(ons kenmerk; 2019-0000466353). Het voornemen tot wijzlglngen In de
besteding van deze middelen, dan wel de ult te voeren actlvltelten,
behoeven schrlftelljke goedkeuring van zowel het minlsterle van
BInnenlandse Zaken en Konlnkiijksrelatles, als het minlsterle van
FlnanclSn. HIertoe dient u een schrlftelljk wljzlglngsverzoek zo spoedig
mogelijk (ulterlijk binnen 1 maand) na een voornemen tot wljziging van
de overeengekomen doelelnden In te dienen bij het DG
Konlnkrijksrelatles.

•  Indlen er sprake Is van onderbesteding van middelen, dIent deze
onderbesteding In overleg met het minlsterle van BInnenlandse Zaken en
Konlnkrijksrelatles in eerste Instantle te worden aangewend om eventuele
tekorten op te vangen van andere projecten opgenomen In het

' Hlervan Is 80% in december 2018 naar het minlsterle van Justitle van Curacao
overgemaakt.
' Aan deze afspraken heb Ik u herlnnerd In tnljn brleven op respectievelljk 14 decemtier
2018 (ons kenmerk; 2018 0000948640) en 5 September 2019 (ons kenmerk: 2019-
Q000466353).
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bestedlngsplan. Ook deze herschlkking van middelen behoeft de
schrlftelljke goedkeuring van het ministerle van BInnenlandse Zaken en
KonlnkrIJksrelatles. Voor een eventueel daama overblljvend restant van
middelen verwacht Ik dat u een nleuw projectplan Indlenl bij het
minlsterie van BInnenlandse Zaken en KonlnkrIJksrelatles.

Voortgangsbewaking'
•  Het ministerle van Justitle van Curagao dient ulterlljk l maand na het

befilndlgen van een kwartaal, te beglnnen op 1 febr\jarl 2020 en
vervolgens op 1 mel 2020, 1 September 2020 en I december 2020
voortgangsrapportages In biJ het ministerle van BZK.

•  De voortgangsrapportages van 1 februarl 2020 en 1 September 2020
worden door de minister van Justitle van Curagao aan mlj aangeboden.

•  De voortgangsrapportages van I mel 2020 en 1 december 2020 worden
door het ministerle van Justitle van Curasao aan DG KonlnkrIJksrelatles
aangeboden.

•  De voortgangsrapportages bleden in leder geval per project Inzlcht In de
mate waarin de betreffende tussentljdse projectresultaten zljn behaald,
weike werkzaamheden hlertoe zljn verrlcht en de mate waarin de
ultvoerlng van werkzaamheden conform planning verioopt. Indian er zlch
knelpunten voordoen, vraag Ik u dit eveneens per project te rapporteren
en aan te geven weike maatregelen het ministerle van Justitle van
Curagao neemt om zo snel mogelljk deze knelpunten weg te nemen. De
voortgang van deze maatregelen dient vervolgens In de eerstvolgende
rapportage te worden vermeld.

•  Aanvullend verzoek Ik u In eike rapportage een financldle paragraaf toe te
voegen waarin u per project Inzlcht bledt in de gereallseerde kosten en de
oltputting, Dit conform de diverse opgenomen begrote posten In het door
u aangeboden projectplan.

•  Er vindt mlnstens eIke twee weken een werkgroep
vreemdellngenbewaring Curagao plaats.

Stndverantwoording
•  Het ministerle van Justitle van Curagao levert voor de gehele
'  projectperlode lopend van 2019-2020 op ulterlljk 1 april 2021 een

eindverantwoording (Incluslef flnanclSle verantwoording) In biJ het
ministerle van BInnenlandse Zaken en KonlnkrIJksrelatles.

•  Gelijktljdig met de eindverantwoording wordt tevens een 'rapport van
feltelljke bevlndlngen' Inzake de ultvoerlng en besteding van de middelen
opgesteld door een onafhankelljk accountant te worden aangeleverd.

•  De werkzaamheden van de accountant worden bekostlgd door het Land
Curagao.

•  Ten behoeve van het aan te leveren rapport van feltelljke bevlndlngen zai
het ministerle van Justitle van Curagao zo spoedig mogelljk en ulterlljk op
1 februarl 2020 een opdracht tot het verrlchten van overeengekomen
speclfleke werkzaamheden aan de accountant verstrekken.

* Onderstaande ontblndende voorwaarden zljn toegespitst op de voortgangsbewaking, de
eindverantwoording en de evaluatle Inzake het project vreemdeHngentrewaring. HIervoor Is
het ministerle van Justitle van Curagao verantwoordelljk. Dezelfde ontblndende voorwaarden
gelden (m.u.v. een werkgroep) voor het project gezondheldszorg. Voor de
voortgangsbewaking, eindverantwoording en de evaluatle inzake dit project is liti ministerle
van AZ van Curacao verantwoordelijk.
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•  In de opdracht worden In leder geval de volgende werkzaamheden
opgenomen.

a. het Inwinnen van Inllchtlngen en ultvoeren van een cljferanaiyse;
b. het narekenen, vergeitjken of andere accuratesse controles van

administratleve bewerklngen,
c. waamamlngen ter plaatsa;
d. verlficatlewerkzaamhcden;
e. het verkrijgen van bevestlglngen van derden;

•  Met betrekklng tot de verelsten van het rapport van feitelljke bevlndlngen
zai Ik zo spoedig mogeiljk met u in gesprek gaan.

•  Na beoordellng van de elndverantwoordlng (Incluslef flnantieie
vorantwoordlng) en het rapport van feltelijke bevlndlngen opgesteld door
een onafhankehjke accountant, zai de financieie vergoeding per project
worden vastgesteld. Eventueel nog verschuldigde flnancifile middelen
zullen hierna nog beschlkbaar worden gesteld.

Evatuatie

•  Hot mlnlstene van Justltlc van Cura;ao Is verantwoordolijk voor de
evaiuatie van de uitvoenng van het project.

•  Na beSlndiglng van de projecten stelt het minlsterie van Justitie van
Curagao een evaluatierapport op weike schriftelljk aan mlj wordt
aangeboden op ulterlijk 1 aprli 2021.

•  In het bestedingsplan Is per project beschreven met weIke concrete
Informatic hat Land Curagao kan bcpalcn In hoeverre de geformuleerde
rasultater bereikt zljn.

U dient mlj schriftelljk te informeren Indlen u nlet tijdig of niet volledig kunt
voldoen aan In deze brief genoemde ontbindende voorwaarden, Ik zaI dan
beoordelen of Ik op grond van een of meerdere van de hierboven genoemde
ontbindende voorwaarden al dan nlet overga tot het (al dan nlet gedeeltelljk)
terugdraalon van de uitbctaltng van hot toegekende bedrag, De betreffende
bijdrage dIent op correcte wljze te worden verwerkt In uw flnandfile
(project)admlnistratles.

Oe bedragen van € 31.000 en C 504.000 gereserveerd voor het boekjaar 2019
zullen onder vermelfling van respectievelijk 'Nederlandse bildraqe t.b.v. vacclns'
_en 31 Kyriiif f?"

1% uat u zemwiiBTrerrmnpe
•rrmjowerfwdr 31 december 2019 overboekt van de begroting van het Land
Curagao naar het crimlnallteltsfonds. Ik verwacht dat u de betreffende bijdrage op
correcte wljze verwerkt in uw begroting en in dit kader op het eerstvolgende
moment een begrotlngswljzlglng dcorvoert.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u naar
aanteiding van mljn brief vragen hebben dan verzoek Ik u om in eerste Instantla
contact op te nemen met de Vertegenwoordfging van Nederland te Willemstad.

K<*Am«rk

20L9C00061$913
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Een afschrift van deze brief wordt gedeeid met het College financleel toezlcht
Curasao en Slot Maarten.

Hoogachtend,

i.
drs. R.W. Knops

ken en KonlnkrIJksrelatles,
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Antwoordbrief aanbieding projea- en implementatieplan

Vreemdelingenbewaring Curagao

Geachte heer Girigorie,

Onder verwijzing naar uw brief van 12 november 2020 met zaaknummer
2020/040610 meld ik u dat ik - mede op basis van het door u aangehechte
project- en implementatieplan en de elndverantwoording van fase 1 - de
resterende bijdrage van €26.400 toeken, ten behoeve van de uitbreiding en
optimallsatle van de detentiecapaciteit van het Sentro di Detenshon I Korekshon
Kbrsou (SDKK) voor vreemdelingen op Curagao. Daarnaast kan ik u mededeien
dat ik uv/ verzoek voor ultstel van de elndverantwoording tot uiterlijk 1 april 2022
honoreer.

Project- en imolementatiepian

Met veel waardering heb ik kennis genomen van het door u aangeboden project-
en implementatieplan en de onderhavige (mondeiinge) beslulten die u in dit kader
heeft genomen. Ik verzoek u mij een afschrift van deze besluiten te doen
toekomen, met name daar waar het gaat cm besiuiten met budgettaire
consequenties, zoals het traject Inzake werving en selectle van de benodigde
formatle. Ik vraag u voortvarend met de uttvoering van het plan aan de slag te
gaan en mij periodiek over de voortgang te informeren. Ik acht het van belang
dat de maatregelen uit het plan die betrekking hebben op de Immaterieie
aspectcn parallel aan de aanbcstedingsprocedure en het bouwproces worden
gereatiseerd. Ik verzoek u dus priohteit te geven aan deze Immateridle aspecten,
zodat In 2021 ook op dit terrein zichtbare resultaten worden geboekt. Ik
onderschrijf het belang van de uitwerking van het train-de-trainer concept voor
het opteiden van het personeel van de SDKK ten aanzien van bejegening van
vreemdelingen en de formulering van een opieidingsvraag, het opstellen en
vertalen van een hulsreglement waarmee vreemdelingen bij binnenkomst op hun
rechten worden gewezen en de uitwerking van werkprocessen en huisregels ten
behoeve van regime differentlatle. Ik veaoek u ultdrukkelijk deze specifieke
maatregelen voor 31 maart 2021 te realiseren, zodat bijvoorbeeld de Dienst
justltiSle Inrlchtingen In positie kan worden gebracht cm u bij het opielden van
personeel te ondersteunen. De Dienst Justitidle Inrlchtingen en het
Rijksvastgoedbedrijf zutlen u - op uw verzoek - Izlijven assisteren bij de
uitvoering. Dit kan op afstand, maar ook tijdelijk ter plaatse.

Toekenninq resterende middeien 2021
Wegens COVID-19 en de opgelopen vertraging van het project- en
Implementatieplan heb ik besloten de resterende middeien voor
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vreemdelingenbewaring door te schulven naar 2021. Dit betekent dat op basis
van door u te verschaffen voortgangsrapportages' en de realisatie van de
maatregelen ult het project- en implementatieplan zai bepaald worden of, en zo ja
wanneer, In 2021 het restcrende bcdrag van C 1.440.780 aan u zaI worden
toegekend. De door u mcegezonden realisatiematrlx hanteer ik hierbij als
richtsnoer. Graag verneem ik middels deze rapportages ook hoe de reads
toegekende € 504.000 In zijn totaliteit is besteed. Ten aanzien van toekomstlge
bijdrageverleningen blijf ik de ontbtndende voorwaarden in acht nemen zoais
beschreven in mijn brief van 5 december 2019 met kenmerk 2019-0000615813.

Het hierbij door mij toegekende bedrag van €26.400 ter afronding van Fase 1 is
incluslef alle eventuele vooruw rekening biijvende belastingen, waaronder de
BTW. Conform bovengenoemde toezegging wordt lOO'/o van hetiQeg^enda

ontvanot het.bedcda.Qo rekeninQrmmm.&EBO. ztSl

O)rectordat'0«neraal
WonlnkriJksrQtatfaa

Oatwm

Kenmark

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u naar
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om in eerste instantie
contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland te Wlllemstad.

Een afschrift van deze brief en het project- en Implementatieplan worden gedeeld
met het College ftnandeel toezicht Curagao en Sint Maarten.

Hoogachtend,

■

■ Vjnd«<«nilwr 2020, m«irt 2021, Juni 2021 «n je(«etnber 2021-
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Aan

Van

Staalssecretaris van 6ZK

DGKR

nota Antwoordbrlef voortgang project- en Implernentatiepian
Vreemdelingenbewaring Curagao

y«n

•fnrMHiUniH# 2ak«fi i

Kon^kriJIurcUtfu
C>ire<tor9at'9er>«fMt
Koniolchjk-uyUtMs

eoAt«ct9«r«e«n

Datum

ISaanl 2021

K«nm«fk

20ai 0000306777

Op 7 aprll Jl. stuurde minister Glrlgorie (Justltie) een verzoek cm uitbetaling van
de resterende nnanci^le middeten ten behoeve van de vreemdelingenbewaring op
Curasao.

Advles/actie

•  U wordt gevraagd In te stemmen met bijgaand beslult tot toekennirig van
een volgende tranche (€1.100.000).

Kern

U heeft bij brief van 20 november 2020 verzocht tot voortgang op de
afspraken rondom de vreemdelingenbewaring tn Curagao. Voor 31 maart
2021 zou een opleldmgsvraag moeten worden geformuleerd ten aanzlen
van hei oplelden van personeel ten behoeve van bejegening van
vreemdellngen en het hulsreglement (Incluslef werkprocessen en
huisregels per regime) zijn opgesteld en vertaald. Oit is (deels) niet
haalbaar gebleken.
Tegelljk moet worden geconstateerd dat er wel enlge voortgang Is op
zowel het bouwtraject en een aantal deelcomponenten van de Immaterifile
aspecten (zoals de gevraagde formulerlng van de opleldmgsvraag) en dat
In samenwerking met DJI en BZK gestaag stappen worden gemaakt.
Voor verdere voortgang is een substantleel badrag nodig, In verband met
de voortgang van het bouwtraject. De aannemer kan anders nIet verder
met de nodige aanbestedlngen. Ondanks de beperkte voortgang, zai
zonder de eerder toegekende middelen het project verder vertragen en
zelfs stagneren, dn de staat van de vreemdelingenbewaring onvermlnderd
slethl btijven.
Bovendicn moet worden onderkcnd dat er geen wcttclijke rcgcling of
ander Instrument Is om meer druk te zetten op Curagao ten aanzlen van
immaterldle aspecten. Het Is wenselilk de al door Nederland geleverde
energle en financldn niet tenlet te laten gaan.
Het minlstene van Justitle Curagao heeft de volledige C2 min. nodIg om
het gehele bouwproces te bekostlgen. Het resterende bedrag Is nu nog
€1.440.780, maar gelet op voorgaandc wordt u voorgcsteld om nIet het
volledige resterende bedrag maar een deei ult te keren (€1.100.000) Dit
is reeds ambtelljk besproken, en dertuilve Is het verzoek ook gerlcht op
dit deeibedrag.
Het traject op een nader moment hervatten zou veel vertraging
opieveren, ook gezien de andere prionteiten zoals landspakketten en
ultvoerlngsagcnda's voor Curogao. Indlen de situstie In Venezuela
verslechtert en migratiestromen toenemen, bestaat het risico hetzelfde te
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Dllum

l$apnl2021

K«nin<r1(

2021-CI000206777

gebeuren In 2019. Voor Cura;ao zai dit een grote opgave zljn die polltiek
gevoellg zaI llggen In Curasao en In Nederland.

•  De strekking binnen eerdere beantwoording van verschlllende sets
Karnervragen gedurende 2019 en 2020 Is dat het een gelegenheld van het
land Curagao Is om ultvoerlng te geven aan de benodlgde
verbetermaatregelen.

t  Volgens eerder gestelde voorwaarden zult u op 1 September a.s, een
nieuwe voortgangsrapportage, Incluslef flnancieie paraaf, ontvangen.
Deze voortgangsrapportage zaI bepalend zljn voor het toekennen van de
resterende €340.780.

Toelichtlng (achtergrond)
•  Het minlsteric van Justltle Curacao heeft In 2019 €504.000 ontvangen van [

de In totaal €2 mlljoen beschlkbaar gesteld ten behoeve van j
vreemdellngenbewaring middels Voorjaarsnota 2019. De resterende I
€1.440.780 euro Is middels een kasschuif overgeheveld van 2020 naar
2021, vanwege een gebrek aan voortgang (mede vanwege COVID-19) en i
ontbrekende voortgangsrapportage over besteding van de €504.000. •

•  Tevens Is er In 2018 ook €132.000 beschlkbaar gesteld vanult BZK, t ,
waarbl] er In eerste Instantle 80% van het geld werd overgemaakt voor '
verbouwing en verbetering van het manncnblok en de bouw van een
recreatlerulmte. Voorwaarde hiervan was wel dat e.e.a. qua Immaterlgle •'
aspecten, namelljk plannen omtrent Jurldische bijstand en medlsche zorg,
concreet werden ultgewerkt.

•  EInd november 2020 bood minister GIrlgorle het project- en
Implementatleplan (PIP) ta.v. het 'Vreemdelingen Opvang en
Detentlecentrum (VODC)' aan. Op basis van het project- en
Implementatleplan en de hierin opgenomen doelstelllngen, maatregelen
en ultgewerkte reallsatlematrix Is de resterende 20% van de €132.000
voor Fase 1 door u toegekend.
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Ministeric van Binncniandsc Zaken en
Koninkrijksrelaties
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> ftetouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Mlnisterle van Justltle Curasao
T.a.v. Minister van Justltle dhr. Q.C.O. Girlgorle
Wllheimlnaplein z/n
Wlliemstad
Curagao

Datum

Betreft

2 9 APR 2021
Antwoordbrlef voortgang project- en Implementatleplan
Vreemdelingenbewarlng Curasao

Nlnlit«ria v»n

Blnnenlandte Zakan an
Koninkrijksralatles
Oirectoraat-jenerail
KonmkrijksraUtiea

Turfmarkt 147
Cen Haag
noatbua 20011
JSOO EA Dan Haag

CanUctparaoan

Kanmaik
2021-0000206773

Uw kanmcrk

Geachte heer Girigorie,

Onder verwijzing naaruw brief van 7 april 2021 met zaaknummer 2021/009262
meld Ik u dat ik - ondanks uw vermeiding dat niet alle afspraken binnen de
termljn van 31 maart 2021 zijn voltooid - de verzochte €1.100.000 verleen, ten
behoeve van de ultbreiding en optimalisatie van het Sentro dl Detenshon i
Korekshon Korsou (SDKK) voor vreemdeilngen op Curagao. Daamaast kan Ik u
mededelen dat het overmaken van de resterende €340.780 zai volgen op basis
van de door u aan te bleden voortgangsrapportage voor 1 September 2021.

yQffllsamjc6aiisatL«-omtrggelgaiMjei;t_enJmi3l«sm^
In mljn brief van 20 november 2020 verzocht ik u om parallel aan het bouwtraject
ook pnoriteit te geven aan de immateriele aspecten, en vd6r 31 maart 2021 te
realiseren:

-  het formuleren van een opleldlngsvraag om te starten met het opieiden
van het personeei van de SDKK ten aanzien van bejegening van
vreemdeilngen en;
het opstellen en vertalen van een huisreglement waarmee vreemdeilngen
bij binnenkomst op hun rechten ivorden gewezen, met bijbehorende
ultwerking van werkprocessen en huisregeis ten behoeve van regime
differentiatie.

De door u aangeboden voortgangsrapportage van 29 januari ]l.' en de door u
beschreven voortgang per brief d.d. 7 april' heb ik in goede orde ontvangen. Ik
ben erkentelljk dat de opieldlngsbehoefte Is bepaald, en benadruk het belang van
het zo spoedig mogelljk starten van de opieldingsmodules en de uitgebreide
ultwerking van de vervolgstappen ten aanzien van het bouwtraject. U iaat weten
dat de afgesproken termljn van 31 maart 2021 ten aanzien van het huisreglement
niet Is gehaald. Bovendien heb ik de afschriflen van de door u genomen besluiten
in het kader van de project- en implementatleplan tot op heden niet van u
ontvangen.

' Uw kenmerk 2021/002645.
' Uw kenmerk 2021/009262.
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Op basis van de door u verschafte voortgangsrapportage van 29 januari Jl.,
alsmede de door u omschreven voortgang In de brief van 7 april, constateer ik dat
cr desondanks gestaag voortgang wordt geboekl op zowel iminaterieel als

materieel vlak. Hierblj honoreer Ik dan ook uw veraoek betreffende de

verstrakking van €1,100.000. Op basis van de door u te verschaffen
voortgangsrapportages en de realisatie van de maatregelen uit het project- en
implementatieplan, zowel materieel als immaterieel en met name ten aanzien van

het opstelien en vertalen van het huisreglement alsmede de
wervingsprocesomschrijvingen voor de formatie, zai bepaald worden of, en zo ja
wanneer, het resterende bedrag van €340.780 zaI worden verleend.

MInlstexIe van

BlnnsnlandM Zakcn an

KonlnkrijkirelatiM
Oirectoraat gereraal
KonWtfijksieialles

Kenmerli

2021 0000204773

Aan deze bljdrageverlening zijn de volgende voorschriften verbonden:
Curagao zai in de l.andsbegroting vreemdelingenbewaring als een
kostenpost opnemen, zodat er zorg zaI worden gedragen voor de
exploitatiekosten;

U zaI In de voortgangsrapportage van 1 September 2021 berichten over
de uitwerking en vertaling van het huisreglement ten behoeve van regime
differentiatie. Tevens ontvang ik in diezeifde voortgangsrapportage een
uitwerking van de wervingsprocesomschrijving voor het nleuwe medische
personecl en de werving, selectie en aansteliing van de benodigde
penitentiair inrichtingswerkers (PIW), mcdewerkcr beveiliglng en
ploegleiders.
De eerder gestelde afspraken^ houden nog steeds in dat de locatie en het
regime van de vreemdelingenbewaring dienen te voldoen aan de gestelde
Internationale normen en dat de vrecmdelingen toegang hebben tot
juridische bijstand en medische zorg.
U dient mlj schriftelijk te informeren indien u niet tijdig of niet volledig
kunt voldoen aan in deze brief genoemde ontbindende voorwaarden. Ik
zaI dan beoordelen of ik op grond van een of meerdere van de
ontbindende voorwaarden ten aanzien van voortgangsbewaking,
elndverantvroording en evaluatle' a! dan niet overga tot het (al dan niet
gedeeltelijk) terugdraaien van de ultbetaling van het verleende bedrag.

De hierbij door mij verleende bijdrage van maximaal Cl.100.ODD zaI voor 100%
termiln van vier weken overoemaakt worden naar rekeninanummer

conform aanbiedingsbrief project- en implementatieplan van 12 november 2020.'

' Aan deze afspraken heb ik u herlnnerd in mijn brieven respectievelijk 14
december 2019 (ons kenmerk: 2019-00009486640), 5 September 2019 (on
kenmerk; 2019-0000466353) en 5 december 2019 (ons kenmerk: 2019-
0000615813).
* Deze ontbindende voorwaarden heb ik opgenomen in mijn brief aan u van 5
december 2019 (ons kenmerk 2019-0000615813). Uw verzoek tot ultstel van de
eindverantwoording tot uiterlijk 1 april 2022 heb ik middels mijn brief van 20
november 2020 gehonoreerd.
' Uw kenmerk 2020/040610.
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van

B)nnentands0 Zak«n en

KoninkrfJkfreUitfcs
Oire-ctoraat ger^fa if
Kanitihr<)karel4U<s

Met is aan uw minlsterle om deze middelen Indien gewenst over te maken naar

het Criminaliteitsfonds. Kantnttk

202l-OCOOJOS?73

Mocht u aaar aanleiding van niijn brief vragen hebben, dan verzoek Ik u om in

eerste instantie contact op te nemen met de Vertegenwoordiging van Nederland
te Willeriistad.

Een afschrift van deze brief zai worden gedeeid met het College flnanclee! toezicht

Curagao en Sint Maarten.

Hoogachtend,

nops

Zaken en Konlnkrljksrelatles,
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7.

Overzlcht van d« afgaronde en lopende procedures batreffende vreemdellngenzaken op Curagao

30 JunI 2021

Zaak App. No. Land van

herkomst
Opmerkingen

Lo^iid . 81 • - . 21325/19 Venezuela

A ■
lie 45430/20 Venezuela

Afgiesloten Sll 65064/19 Venezuela Beslissing tot niet-ontvankelljk vanwege
niet ultputting natlonale rechtsmlddeten
(Single Judge Decision),

48435/20 Venezuela Beslissing tot schrapping van de zaak
(Single Judge Decision).



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPfiENNE DES DROITS DE L'FtOMME

T : +33 (0)3 88 41 20 18
F:+33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int

ECHR-LEll.OOR

ALD/AVS/mmo
18/02/2021

Application no. 65064/19

ihe Netherlands

The European Court of Human Rights, sitting in a single-judge formation, decided to declare the
application referred to above inadmissible.

Please find enclosed the decision reached by the Court.

This decision is final and is not subject to appeal, whether this be to a Committee, a Chamber or the
Grand Chamber. Consequently, no further correspondence will be sent by the Court in connection

with this case. In accordance with the Court's archiving practice, the file will be kept no longer than

one year after the date of the decision.

The Registry of the European Court of Human Rights .

EUROFEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUNCl OF EUROPE

67075 STRASBOURG CEOEX
FRANCE

ceuscnc^ a«3ft

OCN^tPt CtUtOft

COUR CUROPtENNE DES ORCHTS DE L'HOMME
CONSEIL DE L'EUROPE

67075 STRASBOURG CEOEX

FRANCE
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROP^ENNE DES DROITS DE L'HOMME

DECISION

CASE OF CP. V. THE NETHERLANDS

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

The European Court of Human Rights, sitting on 11 February 2021 in a single-judge formation
pursuant to Articles 24 § 2 and 27 of the Convention, has examined the application as submitted.

The Court finds that domestic remedies have not been exhausted as required by Article 3S § 1 of the
Convention, since the proceedings giving rise to the issues under the Convention are still pending.

The Court declares the application inadmissible.

Judge
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGhOB

COUR EUROPI-ENNE DES DROITS DE L'HOKiME

DECISION

CASE OF 1 \\] AND OTHERS V. THE NETHERLANDS
I  > ^ i

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

The European Court of Human Rights, sitting on 18 March 2021 In a single-judge formation pursuant
to Articles 24 § 2 and 27 of the Convention, has examined the application as submitted.

The application refers to Article 2 § 1 of the Convention and Article 3 of the Convention.

The Court notes that the conditions set out in Article 37 § 1 of the Convention for striking out the
application are fulfilled. Furthermore, the Court finds no special circumstances relating to respect for
human r^hts as defined in the Convention and the Protocols thereto which requires it to continue
the exa mination of the application.

The Court decides to strike the application out of its list of cases.
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