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Voorlopige hechtenis minderjarige kinderen 

De Orde van Advocaten Curaçao heeft met verontwaardiging kennis genomen van de arrestatie van 
twee minderjarige kinderen. De arrestatie vond plaats op dinsdag 14 december 2010 om 5 uur in de 
ochtend. De kinderen zijn 11 en 14 jaar oud en werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Zij zijn 
nog dezelfde dag om 4 uur ’s middags op vrije voeten gesteld. 

De moeder van de kinderen beschikt nog niet over verblijfspapieren. De moeder heeft een advocaat 
benaderd om haar aanvraag in te kunnen dienen. Hangende de afhandeling van een eenmaal 
ingediende aanvraag mag zij niet op Curaçao verblijven. 

De arrestatie van de kinderen vond plaats op verzoek van de Vreemdelingendienst. Er was geen last of 
bevel tot arrestatie van de kinderen.  Het doel van de arrestatie was om de moeder van de kinderen op 
te sporen en ervoor te zorgen dat zij Curaçao zou verlaten. 

Een dergelijke handelwijze is onaanvaardbaar. Deze vrijheidsberoving is onrechtmatig. De arrestatie van 
de kinderen vond uitsluitend plaats met het doel om met de moeder in contact te komen. De rechten en 
belangen van de kinderen zijn daarbij volledig genegeerd. 

De schoolgaande kinderen hebben 10 uur lang bang op een houten bank bij de Hoofdpolitiewacht 
gezeten. De advocaat die de moeder vertegenwoordigt heeft verzocht de kinderen mee te mogen 
nemen, maar dat werd hem geweigerd. 

Karel Frielink (Deken): ‘Het is al geruime tijd duidelijk dat er het een en ander schort aan ons 
vreemdelingenbeleid. Maar wat hier is gebeurd kan absoluut niet door de beugel. Hoe kunnen we als 
Land Curaçao partij zijn bij een internationaal Verdrag dat de rechten van kinderen beschermt, terwijl 
we in de praktijk onschuldige kinderen als criminelen van hun bed lichten? En dat alleen maar om met 
de moeder in contact te komen? Dat is onmenselijk. De Minister moet deze kwestie onderzoeken en 
passende maatregelen nemen. Het zou daarnaast goed zijn als de Minister in overleg treedt met de 
Orde van Advocaten om gezamenlijk te bekijken hoe de afhandeling van verzoeken om een 
verblijfsvergunning beter kan worden geregeld.’ 
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