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Minister van Justitie en Integratie 

dhr. mr. A. Bikker 

L.G. Smithboulevard 76 

Oranjestad   Aruba 
 
 

 

Datum 3 maart 2020 

Onderwerp Inspectie Korrektie Instituut Aruba 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het kader van het Justitieel Voortgangsoverleg (JVO) van januari 2016 is met uw 

ambtsvoorganger afgesproken dat de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: 

IJenV), samen met de Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: Raad), de 

ontwikkelingen binnen het Korrektie Instituut Aruba (KIA) monitort1. Zij gaan 

daarbij na in hoeverre de tenuitvoerlegging van detentie in het KIA aansluit bij de 

aanbevelingen van het CPT uit 20142. Mijn Inspectie verrichtte daartoe in 2016 een 

nulmeting, gevolgd door jaarlijkse visitaties in 2017, 2018 en 2019. In deze brief 

treft u in beknopte vorm het resultaat van de beoordeling van het KIA in november 

20193. Evenals in de eerdere terugkoppelingen fungeren de thema’s die door het 

CPT beoordeeld werden, in samenhang met de bevindingen van eerdere 

inspectiebezoeken, als referentiekader voor de beoordeling van de stand van zaken. 

Gekeken is naar de thema’s: Accommodatie, Activiteiten, Personeel, Psycho-

Medische zorg, Beklag en de Plannen die tot doel hebben het verbetertraject de 

komende tijd verder vorm geven. Afgesloten wordt met een conclusie. 

 

Vooraf 

 

Omdat in het voorjaar van 2019 uit verschillende bronnen bleek dat aan de 

omstandigheden binnen het KIA nagenoeg niets gewijzigd was ten opzichte van 

voorjaar 2018 werd in april 2019 door de inspecteur-generaal (IG) van de IJenV 

aan u gemeld dat zou worden afgezien van een visitatie in (mei) 2019. Vanwege 

uw reactie dat een nieuwe directeur spoedig zijn opwachting zou maken en dat 

diverse initiatieven voor herstel- en ontwikkelwerkzaamheden aan resp. gebouw 

en regime ter hand zouden worden genomen, is besloten om een visitatie alsnog 

medio november 2019 uit te voeren. 

                                               
1 Minimaal twee keer per jaar overleggen de ministers van justitie van de landen van het 

Koninkrijk met elkaar in het Justitieel Voortgangs-Overleg 
2 CPT staat voor: European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment en is een onderdeel van de Raad van Europa. 
3 Een uitgebreider verslag van bevindingen is in dec. 2019 voor wederhoor verstrekt aan de 

directeur van het KIA; deze had geen aanvullingen op het verslag. 
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Van 11 tot 13 november 2020 bezochten inspecteurs van de IJenV en Raad het 

KIA en beoordeelden, evenals in 2017 en 2018 gezamenlijk de stand van zaken 

op genoemde thema’s.  

Naast het inzien van documentatie kreeg het inspectiebezoek vorm door 

interviews met medewerkers - waaronder het managementteam -, gedetineerden, 

de commissie van toezicht4 en werd afgesloten met een terugkoppeling naar u als 

verantwoordelijk minister. 

 

Onderstaand de bevindingen van de inspecteurs met betrekking tot de in 

ogenschouw genomen thema’s. 

 

Accommodatie 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de vernieuwde recreatieruimten van 

het deel van het complex waar de gevangenis en het huis van bewaring voor 

mannen zijn gehuisvest, tijdens het inspectiebezoek in gebruik. Er is in die 

ruimten een mogelijkheid tot het kijken van tv, tafeltennis/tafelvoetbal, domino 

en de kaarttelefoon te gebruiken. De staat van de ruimten is op het oog redelijk 

maar nu en dan sijpelt er nog vocht van bovenaf langs de wanden.  

Aan de cel-accommodatie is niets veranderd. Het sanitair werkt hier en daar niet 

optimaal waardoor in die gevallen het toilet handmatig moet worden 

doorgespoeld. Er verblijven maximaal twee personen in een cel.  

Op de afdeling ‘straf’ was het zicht vanuit de centraalpost naar de 

verblijfsafdelingen ronduit slecht door besmeurd glaswerk; een onveilige situatie.  

Zes cellen van het huis van bewaring zijn door brandstichting onbruikbaar.  

Gemeld werd dat er middelen beschikbaar zijn om de schade te herstellen. 

De open ruimten, zoals lucht- en sportplaatsen rondom de verblijfsafdelingen, 

waren ten tijde van het inspectiebezoek opgeruimd en lieten nagenoeg geen 

zwerfvuil zien. Daarentegen neemt de overlast door (on)gedierte binnen het 

complex toe.  

Er zijn veel katten binnen de muren en duiven hebben een voorkeur voor een 

verblijf in holen en kieren van het cellencomplex; mede ook omdat zij door 

gedetineerden gevoerd worden met etensresten. 

Kwetsbare jeugdigen (<18 jaar) zijn van de volwassen mannenafdeling verplaatst 

naar een afdeling naast de vrouwen en krijgen meer aandacht doordat er op deze 

afdeling meer personeel beschikbaar is.  

Dankzij het sociaal crisisplan (SCP) van de regering zijn er – initieel – extra  

middelen beschikbaar voor de inzet van sportinstructeurs, een jeugdpsycholoog 

en een docent5. Hierdoor zijn er meer activiteiten voor jeugdigen en wordt thans 

(tijdelijk) tegemoetgekomen aan een kritisch punt van het CPT-rapport uit 2014. 

De Inspectie hoopt uiteraard dat deze voorzieningen een structureel karakter 

krijgen. 

Positief is dat de vrouwelijke gedetineerden weer gehuisvest zijn binnen de muren 

van het KIA. De klimaatomstandigheden en voorzieningen zijn daar beter dan het 

eerdere verblijf in het voormalige ‘half-way house’ naast de hoofdingang en 

buiten de complexmuren. 

Aan de (jonge) mannen die verblijven op de individuele begeleidingsafdeling (IBA) 

kan, dankzij de beschikbaarheid van genoemde specialisten, ook meer 

geregisseerde zorg worden geboden.  

                                               
4 Zie de bijlage voor het programma van de Inspectie 
5 Het sociaal crisisplan is een initiatief van de zittende regering en heeft het oogmerk om te 

investeren in sociale cohesie. 
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Overigens is het activiteitenprogramma voor de IBA-gedetineerden pover omdat 

zij, vanwege hun mentale gesteldheid, niet met andere regimes gemengd worden. 

Zij brengen vooral veel tijd door in de redelijk (door henzelf) onderhouden ‘tuin’. 

De fitnessapparatuur die op de afdeling beschikbaar is, is sterk verouderd en aan 

vervanging toe. 

De regimes voor volwassenen profiteren mee van de hiervoor genoemde extra 

sportbegeleiders. Ook voor de volwassenen organiseren en begeleiden zij 

namelijk sportieve activiteiten. 

In de gang tussen de IBA en de hechtenis afdeling namen de inspecteurs forse 

lekkage waar. Op de laatstgenoemde afdeling deden de kaart-telefoons het, 

afhankelijk van de provider, wel of niet. Op zowel de afdeling hechtenis als op de 

extra beveiligde afdeling (EBA) worden gedetineerden ook voor hun eigen 

veiligheid gehuisvest; bijv. als zij vanwege hun delict bedreigd worden door 

andere gedetineerden. 

De isoleercellen hebben optisch een ‘facelift’ ondergaan. De wanden zijn geverfd 

en er zijn nieuwe wc’s geïnstalleerd. Het ruikt er echter niet fris. Ondanks forse 

hoog hangende ventilatoren is het klimaat benauwd. Ook komt er weinig daglicht 

binnen en is het in de ruimten relatief duister. Bedrading van de intercoms bij de 

celdeuren hangt los, waardoor deze niet functioneert. Om die reden is er ieder uur 

fysieke controle door een medewerker. Dit is kwetsbaar. 

 

Activiteiten 

 

Gedetineerden waarderen het dat er vaker begeleide sportactiviteiten zijn. 

De werkplaatsen waar de arbeidsactiviteiten plaatsvinden zien er opgeruimd uit, 

maar worden tijdens het inspectiebezoek vrijwel niet gebruikt. Voornaamste 

reden daarvoor is het risico van ontvluchting. Door drie geslaagde ontvluchtingen 

in de eerste helft van 2019 zijn veel gedetineerden gelabeld in een bepaalde 

risicocategorie en worden daardoor niet (meer) geschikt geacht om naar de 

arbeidsactiviteit te gaan.  

De inspecteurs gaven de directie in overweging om met dit restrictieve beleid 

soepeler om te gaan omdat gedetineerden duidelijk aangaven behoefte te hebben 

om actief bezig te zijn en instructie te krijgen om iets te leren; bijv. lassen, 

betonwerk of schadeherstel van auto’s. 

De inspecteurs namen kennis van een initiatief van de Artesano Foundation dat 

tot nu toe is gericht op jeugdige en vrouwelijke gedetineerden die tekenles krijgen 

aangeboden. Een nieuw initiatief van de stichter en tevens ‘creative director’ van 

deze Foundation is om met de inzet van gedetineerden souvenirs te produceren 

voor de lokale (toeristen)markt. De directie ziet dit als een mogelijkheid om 

‘buiten met binnen’ te verbinden en gaf aan bereid te zijn om dit initiatief – onder 

voorwaarden – te ondersteunen6. 

 

Personeel 

 

Onlangs zijn alle werkruimten voorzien van nieuwe computers. Nieuwe uniformen 

voor medewerkers worden thans ontworpen.  

De inzet van toezichthoudend personeel is een ontwrichtend probleem binnen het 

KIA. Hoewel het aantal toezichthouders het afgelopen jaar is toegenomen met 12 

FTE betekent dit nog steeds niet dat er sprake is van een evenwichtige 

personeelsinzet die borg staat voor een verantwoorde dagelijkse bedrijfsvoering. 

                                               
6 Zie ook hierna onder ‘plannen’. 
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Al eerder rapporteerde de Inspectie over deze problematiek. In 2017 lag een 

personele reorganisatie in het verschiet waarmee onder andere een lijst met 

‘spookbeambten’ gesaneerd zou worden. Helaas is deze operatie toen niet 

opgepakt en afgerond. Inmiddels is er een aangepast formatieplan goedgekeurd 

door het ministerie, maar dat moet nog worden doorgevoerd. 

De inspecteurs werden door verschillende respondenten geconfronteerd met deze 

nijpende personeelsproblematiek die binnen het KIA inhoudelijke en 

organisatorische ontwikkelingen frustreert. Zo spraken de inspecteurs met 

verschillende binnendienstbeambten die al jaren wachten op hun bevordering 

en/of (aanvullende) opleiding om bevorderd te kunnen worden. Sommigen van 

hen maakten een desolate indruk en waren deze gang van zaken ‘meer dan beu’. 

Door een hoog verzuim onder de binnendienstmedewerkers wordt hen verzocht 

om overwerkuren te maken. Dat leidt ertoe dat zij geregeld meerdere dagen per 

week twee diensten à 8 uur aaneen binnen het KIA aan het werk zijn. De 

Inspectie vindt dit een onverantwoorde werkcyclus die tot onachtzaamheid in de 

werkuitvoering kan leiden. 

Door het vele werk in de inrichting is het voor hen ook niet mogelijk om deel te 

nemen aan opleidingsdagen.  

Voor iedere uitvoerende organisatie geldt: de basis moet op orde zijn. Dat is in 

het KIA ten aanzien van de executieve personeelsinzet absoluut niet het geval. 

In de rapportage over de bevindingen in 2017 is door de inspecteurs al de stelling 

geponeerd dat het voor inhoudelijke verdieping van de uitvoerende taken 

noodzakelijk is om het verzuim terug te dringen, de rang en functie te 

ontkoppelen7, aandacht te hebben voor persoonsgebonden competenties van 

medewerkers en last but not least, te gaan werken met vaste teams op vaste 

afdelingen met helder omschreven regimedoelstellingen. Het is hoog tijd dat die 

aandacht er komt. 

 

Psycho-medische zorg 

 

Tijdens het bezoek in 2018 constateerden de inspecteurs dat sprekersbriefjes 

voor een medisch consult via medewerkers van de binnendienst de medische 

dienst bereikten. Gedetineerden beklaagden zich toen over schending van hun 

(medische) privacy. Dit probleem is opgelost doordat er nu op of nabij iedere 

verblijfsafdeling toegankelijke, doch afgesloten medische postboxen beschikbaar 

zijn, waarin door gedetineerden zelf sprekersbriefjes gedeponeerd kunnen 

worden.  

De inspecteurs spraken met een geëngageerd team psychologen dat gezamenlijk 

werkt aan een effectieve methodische aanpak van gedetineerden voor wie 

psycho-sociale zorg geïndiceerd is. Een en ander staat nog in de kinderschoenen 

maar kan, in samenhang met andere maatregelen zoals verbetering van de 

voorzieningen om psycho-sociale zorg te bieden, betekenisvol zijn voor de 

inhoudelijke ontwikkeling van de organisatie. Aanvullend op het inspectiebezoek 

meldt de directeur van het KIA begin december 2019 per mailbericht aan de 

Inspectie dat ‘met Respaldo is afgesproken om aan het huidige personeel training 

te gaan geven, over forensische zorg aan Justitiabelen8’. Vanuit Respaldo is 

wekelijks een psychiater beschikbaar die patiënten in het KIA bezoekt. 

In 2018 bleek dat gedetineerden niet (meer) door externe medisch specialisten 

werden behandeld omdat de betaling van medisch-specialistische verrichtingen te 

lang op zich liet wachten. Aan dit probleem is tegemoetgekomen doordat sinds 

                                               
7 De binnendienst van het KIA kent 10 verschillende rangen en rangonderscheidingstekens. 
8 Respaldo is een organisatie die op Aruba GGZ-zorg biedt. 
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kort is geregeld dat de algemene ziektekostenvoorziening van Aruba de 

specialistische verrichtingen voor haar rekening neemt en deze vervolgens 

declareert bij het ministerie van Justitie. Bij een bezoek van de Inspectie aan de 

medische dienst bleek dat er een nieuwe (tweede) arts was aangesteld met als 

specialisatie interne geneeskunde. Ook bleek de medische dienst te beschikken 

over nieuwe onderzoeksinstrumenten en was er een nieuwe tandartsstoel 

geïnstalleerd. 

 

Beklag 

 

Er is nog geen wettelijke regeling voor gedetineerden om zich te beklagen over 

jegens hen genomen besluiten (w.o. sancties) of over het ontberen van 

voorzieningen. De commissie van toezicht houdt wel een vinger aan de pols; een 

maandcommissaris bezoekt het KIA maandelijks en bemiddelt dan bij klachten 

van gedetineerden. In een gesprek met de Inspectie bevestigen 

vertegenwoordigers van de commissie de waarneming van de Inspectie dat er 

weer meer politieke aandacht voor het KIA is. Wél met de kanttekening dat deze 

ook voortkomt uit de maatschappelijke ‘reuring’ die met name op de ontvluchting 

van gedetineerden in augustus 2019 volgde. 

 

Veiligheid 

 

Onder invloed van een aantal incidenten die het afgelopen jaar veel impact 

hadden: o.a. brandstichting in een afdeling van het huis van bewaring (maart 

2019) en meerdere ontvluchtingen in een korte periode, heeft het parlement van 

Aruba ingestemd met het vrijgeven van middelen om aan de meest nijpende 

(veiligheid)problematiek binnen het KIA tegemoet te komen. Daarbij ligt de focus 

vooral op de verbetering van materiële voorzieningen die ontvluchtingen helpen 

voorkomen. Zo zijn de volledige buitenmuur, evenals andere kwetsbare locaties, 

voorzien van ‘blade-wire’, is de verlichting rond het complex vernieuwd, is 

onderhoud gepleegd aan een observatietoren en worden, na renovatie, twee 

observatietorens weer in gebruik genomen. Ook de toegangspoorten functioneren 

weer naar behoren. De celsloten zullen gefaseerd vervangen worden. Voorts 

wordt nog steeds gebruik gemaakt van een mobiele patrouille rond het complex. 

De doorvoering van al deze maatregelen leidde ertoe dat de focus van het MT 

vanaf juli 2019 met name gericht is geweest op verbetering van de 

veiligheidsvoorzieningen binnen en om het complex. 

Vorig jaar constateerde de Inspectie dat het cameratoezicht binnen het complex 

aanzienlijk was verbeterd. Deze situatie trof de Inspectie nog steeds aan: de 

belangrijkste verkeers- en gebruiksruimten worden door camera’s op een 

overzichtelijke wijze ‘gecoverd’. Evenals in 2018 is door het cameratoezicht het 

aantal drugsvangsten bij of na bezoek van relaties aan gedetineerden relatief 

hoog. 

Het streven is om het camerasysteem verder uit te breiden maar hiervoor is meer 

(en kostbare) servercapaciteit nodig. Het plan is ook om de ‘monitor-room en 

centraalpost’ samen te voegen omdat er teveel bewegingen in en rondom de 

centraalpost plaatsvinden om de beelden geconcentreerd uit te kunnen lezen. 

Er is een nieuw bagagedoorlichtingssysteem aangeschaft dat tijdens het 

inspectiebezoek geïnstalleerd werd. Tevens is een mobiele telefoondetector 

aangeschaft. 

De handscanner om metaal te detecteren werd ten tijde van het inspectiebezoek, 

tot verbazing van de inspecteurs, niet gebruikt. Hierdoor werd vrouwelijk 

relatiebezoek, dat niet piepvrij door de detectiepoort kwam, geweigerd. 
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Om ook buiten kantooruren een (eind)verantwoordelijk functionaris ‘in huis’ te 

hebben is per medio augustus de rol van Chef van Dienst in het KIA 

geïntroduceerd. Deze geeft dan leiding aan de operationele gang van zaken als 

het management afwezig is. Betrokken functionarissen moesten desgevraagd 

wennen aan deze nieuwe rol omdat zij er vrij onverwacht mee geconfronteerd 

werden. 

 

Plannen 

 

Zowel bij de voorbereiding van het inspectiebezoek, tijdens en na afloop is de 

Inspectie geconfronteerd met een flink aantal plannen om de situatie van het KIA 

verder te verbeteren. 

Het is het voornemen van de Inspectie om bij het inspectiebezoek in 2020 na te 

gaan wat dan de actuele stand van zaken is van de in deze plannen neergelegde 

voornemens. 

 

Conclusie 

 

Er zijn met name in de tweede helft van 2019 positieve ontwikkelingen geweest in 

relatie tot het KIA.  

Zo wordt er door de minister van Justitie en Integratie gekeken naar 

mogelijkheden om tot (financiering van) nieuwbouw te komen; is er, na lange 

afwezigheid, een eindverantwoordelijk directeur benoemd; heeft het parlement 

extra middelen beschikbaar gesteld om het beveiligingsniveau van het KIA te 

verbeteren en zijn er veel initiatieven en plannen om de zorg en activiteiten voor 

gedetineerden naar een hoger niveau te brengen. Dit laatste wordt mede 

gestimuleerd door de middelen die vanuit het sociaal crisisplan (tijdelijk) 

beschikbaar zijn voor gespecialiseerde functionarissen. Dit alles betekent nog niet 

dat alle in 2014 door het CPT naar voren gebrachte knelpunten zijn opgelost. Zo 

is het activiteitenprogramma nog steeds te beperkt en laat de bouwkundige staat 

van de inrichting, ondanks enkele verbeteringen, nog steeds te wensen over. Een 

groot knelpunt is de bezetting en motivatie van de toezichthoudende 

medewerkers. Zij vinden zich al meerdere jaren ‘in de steek gelaten’. 

Bevorderingen blijven achter en aan opleidingen – die voor bevorderingen als 

voorwaarde gelden – kunnen zittende medewerkers niet deelnemen omdat zij 

vaak moeten overwerken vanwege personeelsgebrek. Meerdere diensten per 

week van 16 uur aaneen zijn eerder regel dan uitzondering. De Inspectie vindt dit 

een zorgelijke situatie die van negatieve invloed is op het moreel van 

medewerkers om open te staan voor daadwerkelijke veranderingen. Het vereist 

van verantwoordelijke functionarissen tactisch manoeuvreren, een lange adem en 

vertrouwen van medewerkers om de voorgenomen initiatieven en plannen ook 

daadwerkelijk tot stand te brengen. 

Met het enthousiasme en de betrokkenheid van het huidige managementteam, 

een gedreven en betrokken minister van Justitie en, last but not least, een 

‘pocket’ vol met plannen heeft deze missie mogelijk een kans van slagen. 
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Hoogachtend, 

 

 

 

 

mr. H.C.D. Korvinus  
 

inspecteur-generaal  
 

 

 

 


