
Van een onzer 
verslaggevers
Philipsburg - Het partijbe-
stuur van de United Peo-
ple’s Party (UP) op Sint
Maarten noemt alle aantij-
gingen uit de Tweede Ka-
mer aan het adres van hun

leider Theo Heyliger ‘reto-
riek’ en stelt dat dit de fun-
damentele rechten van de
parlementaire democratie
van Sint Maarten schaadt.

VVD-Kamerlid André
Bosman en SP-Kamerlid
Ronald van Raak gaven
eerder aan een strafrechte-
lijk onderzoek op Sint
Maarten te willen naar
aanleiding van de verkie-
zingen eind augustus, om-
dat Heyliger stemmen zou
kopen. De UP stelt nu dat
de bevolking van Sint
Maarten niet mag stem-

men over de Tweede Ka-
merleden en dat deze poli-
tici dus niet kunnen uit-
maken wie Sint Maarten
regeert. ,,Deze zeggen-
schap ligt bij onze bevol-
king en de gouverneur, die
door de Kroon is aange-
steld, houdt deze procedu-
re in de gaten.”

Theo Heyliger zelf rea-
geerde gisteravond door te
stellen dat de aanstaande
UP-regering open en
transparant zal zijn en dat
deze regering een einde
zal maken aan het idee dat

de regering een cultuur
van geheimzinnigheid
promoot waarbij het geven
van informatie schaars is.
Ook stelt Heyliger dat
men niet moet denken dat
alle problemen die in het
integriteitsrapport naar vo-
ren zijn gekomen binnen
een week opgelost kunnen
worden. ,,Er wordt de in-
druk gewekt dat Sint
Maarten niet in staat is om
dit zelf te doen. Ik verze-
ker de bevolking van Sint
Maarten dat de UP-rege-
ring serieus naar de bevin-

dingen in dit rapport zal
kijken.” Volgens de UP
zijn er ook in Nederland
genoeg zaken van inte-
griteit en corruptie waar
de Nederlandse politieke
partijen zich mee bezig
kunnen houden. ,,Burge-
meesters die belasting-
fraude hebben gepleegd
en partijleden die veroor-
deeld zijn wegens corrup-
tie, witwassen en fraude.
Waarom is het in Neder-
land aan politieke partijen
wel toegestaan door te
werken, waarom is dit vol-

gens sommigen op Sint
Maarten niet toegestaan?”

De UP stelt dat er geen
heksenjacht mag worden
geopend alleen omdat
twee Nederlandse politici
zeggen dat deze er moet
komen. 
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Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Binnen
de strafgevangenis
SDKK (Sentro di
Detenshon i Korek-
shon Kòrsou) is men
zich er niet van be-
wust dat vreemdelin-
gen volgens de wet
behandeld moeten
worden als ‘onveroor-
deelden’. 

Dat brengt met zich
mee dat illegale gedeti-
neerde vreemdelingen be-
handeld worden in strijd
met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de
Mens en de fundamentele
vrijheden zoals die speci-
fiek van toepassing zijn
voor ingesloten vreemde-
lingen volgens het Comité
tegen marteling en on-
menselijk handelen en
straffen (CPT). Dit consta-
teert de Raad voor de
Rechtshandhaving (RvR)
in een onlangs gepubli-
ceerd inspectieonderzoek
naar de kwaliteit en de vei-
ligheid van de gedetineer-
den en het inrichtingsper-
soneel in de penitentiaire
inrichting op Curaçao. 

De RvR: ,,De ingesloten
vreemdelingen worden
structureel niet volgens de
geldende normen beje-
gend en hun rechtspositie
wordt in strijd met de wet
op aanmerkelijk lager peil
gehouden dan die van de

veroordeelden in de huis-
blokken. Het is de raad
voorts gebleken dat er voor
de pas ingesloten illegale
gedetineerde in de barak
geen rechtskundige bij-
stand van overheidswege
is geregeld. 

De raad verwijst naar de
Ministeriële Beschikking
van 5 september 2011
waarin het huis van bewa-
ring voor illegale vreemde-
lingen te Curaçao, ofwel
‘Barak Illegalen’, als zoda-
nig is aangewezen. ,,Er
zijn voor de gedetineerden
in de Barak Illegalen geen
huisregels op schrift ge-
steld. Er is wel een dagpro-
gramma op schrift gesteld
voor de Barak Illegalen,
doch de inhoud is zo be-
perkt dat die niet in over-
eenstemming is met bo-
vengenoemd wetsartikel.
De raad is van oordeel dat
de detentiesituatie binnen
het huis van bewaring
voor vreemdelingen struc-
tureel benedenmaats is.
De aangebrachte en inge-
sloten illegalen blijken
niet van alle medewerkers
van de Vreemdelingen-
dienst een correcte behan-
deling te krijgen”, zo 
staat in het rapport. Sinds
het CPT-bezoek zijn 
met betrekking tot de
vreemdelingen slechts
twee aspecten verbeterd,
namelijk dat de barakken
in 2011 gerenoveerd en hy-
giënisch zijn en dat er een

medische intake plaats-
vindt. Maar er zijn veel
punten die niet gereali-
seerd zijn sinds 2007. 
De RvR somt op: een
bel(intercom)systeem ont-

breekt, er is geen structu-
reel dagprogramma en er
zijn geen mogelijkheden
tot het verrichten van acti-
viteiten; de gelegenheid
tot luchten bestaat, maar

wordt niet altijd ook daad-
werkelijk aangeboden en
gedurende detentie is en-
kel op afroep medische
deskundigheid beschik-
baar. ,,Uiterst zorgelijk is

dat het luchten kennelijk
niet structureel op orde is,
dat van enige zinvolle dag-
besteding geen sprake is
en dat het personeel niet
meer dan een bewakende
functie vervult”, zo conclu-
deert de RvR.
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