Commissie Monitoring en Toezicht Politiecellen Curaçao
Rechten van de arrestant
In onze gemeenschap geldt dat elke arrestant/ingeslotene een aantal rechten heeft, die
steeds moeten worden gerespecteerd, ongeacht de situatie.
In dit kader dient de detentiezorg en met name de kwaliteit van de zorg, vanaf het moment
van de aanhouding, steeds gebaseerd te zijn op de regels en normen genoemd in het
nationale en internationale recht te weten:
- Het strafprocesrecht (Wetboek van Strafvordering voor Curaçao),
- De vastgestelde ambtelijke instructies c.q. voorschriften;
- Het koninkrijksrecht (rijkswetten)
- Internationaal rechtsgeldende normen; (afkomstig van “The European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”
(CPT) en van het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of
Vernederende Behandeling of Bestraffing ).
Uit deze regels en normen zijn minimale eisen geformuleerd waaraan de rechtspositie,
huisvesting, veiligheid, verzorging, bejegening en het transport van de ingeslotene in
detentie, dient te voldoen.
Het toezicht houden op de arrestantenzorg betekent in dit kader, de beantwoording van de
vraag of de arrestantenverzorger minimaal de voorgeschreven regels en normen gedurende
het hele proces van de detentie nauw in acht neemt en ze naar behoren toepast.

Aanhouding
De arrestant heeft rechten vanaf het moment van de aanhouding. Tegelijkertijd met de
aanhouding van de arrestant voor justitiële redenen vangt ook de periode aan dat justitie de
volledige verantwoordelijkheid draagt voor de zorg van de arrestant.
Aanhoudingen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen te weten:
1) de bestuurlijke of administratieve aanhouding
2) de strafrechtelijke aanhouding.
•

De bestuurlijke (administratieve) aanhouding, wordt omschreven als de ontneming
van de vrijheid van een verdachte; deze handeling dient beschouwd te worden als
een dwangmaatregel ter handhaving van de openbare orde. De aanhouding duurt
normaal maximaal 12 uur en kan worden verlengd.
In geval van een vreemdeling zonder papieren is dit maximaal 24 uur.
De aanhoudingstermijn begint te lopen vanaf het moment van de inschrijving in het
aanhoudingsregister. Daarom dient deze inschrijving zo snel mogelijk na de
aanhoudingshandeling van de politie te geschieden.

•

De strafrechtelijke aanhouding is een dwangmaatregel, teneinde de arrestant voor
te geleiden bij een onderzoeksrechter of een andere bevoegde magistraat. Dit
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betekent dat hij verdacht wordt van het plegen van een strafdelict.
Bij zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke aanhouding dienen de volgende
basisrechten van de arrestant in acht te worden genomen:
•

De aanhouding geschiedt conform regels genoemd in het Wetboek van
Strafvordering voor Curaçao.

•

De persoon heeft het recht om zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht
van de reden waarom hij is aangehouden. Dit recht dient om willekeurige
arrestaties te vermijden.

•

De politie moet de arrestant meedelen hoe lang ze hem maximaal mogen ophouden.

•

De politie moet de procedure van arrestatie uitleggen in een voor de arrestant
begrijpelijke taal.

•

De politie moet het verzoek van de arrestant om een gezins- of familielid in te lichten
over de opsluiting, inwilligen. Indien het een vreemdeling betreft kan op verzoek de
consulaire vertegenwoordiging worden ingelicht.
Bij een arrestant jonger dan 16 jaar geschiedt de kennisgeving op initiatief van de
ambtenaar die met de voorgeleiding is belast.

•

Ieder gerechtelijk verhoor begint met een beknopte mededeling van de feiten
waarop de ondervraagde persoon verhoord zal worden. Daarnaast moet de
betrokken persoon ook op de hoogte worden gebracht van zijn minimumrechten.

•

Als ondervraagde mag de arrestant vragen dat alle vragen en antwoorden letterlijk
genoteerd worden; de arrestant mag vragen dat bepaalde opsporingshandelingen
worden verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.

•

De arrestant heeft de keuze om na de bekendmaking van zijn identiteit een
verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen.

•

De arrestant kan niet verplicht worden zich zelf te beschuldigen.

•

De arrestant heeft het recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor. De
ingeslotene mag dus een advocaat raadplegen en zich door hem laten bijstaan
tijdens het politieverhoor.
Gedurende het verhoor heeft zowel de arrestant als de advocaat het recht om het
verhoor eenmalig gedurende een kwartier te onderbreken om opnieuw een
vertrouwelijk overleg te plegen. Ook wanneer nieuwe strafbare feiten aan het licht
komen, hebben de arrestant en de advocaat het recht om vertrouwelijk overleg te
plegen.

2
1 augustus 2016

Huisvesting
•

Opsluitingsplaatsen zijn: politiecellen, wachtlokaliteiten (cellen) ophoud- en
verhoorruimtes.
Deze opsluitingsplaatsen dienen aan de minimum geldende normen te voldoen wat
betreft o.a. grootte, hygiëne, verlichting. Toekomstige cellen moeten volgens deze
normen en regels worden ingericht.

Verzorging
•

Het recht om op een begrijpelijke wijze geïnformeerd te worden over de gang van
zaken (de huisregels) in het politiecellencomplex.

•

Het recht op medische bijstand; het recht om onderzocht te worden door een
dokter, opgeroepen door de politie.

•

Het recht op geestelijke verzorging, opgeroepen door de politie.

•

Het recht op voldoende water en voedsel, ook rekening houdend met medische of
religieuze redenen: maaltijden dienen op de normale uren te worden gegeven
waaronder minstens één volwaardige maaltijd per dag.

•

Het recht om gebruik te kunnen maken van sanitaire voorzieningen.

Veiligheid
•

De arrestant heeft recht op fysieke en mentale veiligheid. Dit houdt ook in extra zorg
voor de ingeslotene van wie de fysieke of mentale veiligheid in het geding kan zijn.

Bejegening
•

De arrestant heeft recht op een goede bejegening.

•

De arrestant dient op een menswaardige manier te worden behandeld;
Motto: Behandel de ingeslotene zoals je zelf behandeld zou willen worden.

•

De arrestant handhaaft het recht op burgerschap. Dit houdt in dat hij als burger deel
blijft uitmaken van onze (Curaçaose) samenleving.

•

Bij het vervoer/transport dient maatwerk plaats te vinden; de specifieke
omstandigheden van bijvoorbeeld jeugdigen, vreemdelingen en zieke gedetineerden
dienen steeds in het oog te worden gehouden bij het vervoer.
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