
 

 

 2e PERSBERICHT 

 

Voorlopige hechtenis minderjarige kinderen (vervolg) 

Naar aanleiding van het persbericht van de Orde is blijkens berichten in de krant door de politie 
gereageerd. Een vergelijkbare reactie van de politie heeft de Orde per brief ontvangen. 

De politie stelt dat de kinderen in hun eigen belang zijn meegenomen. De politie verklaart ook dat de 
kinderen in hun eigen belang 10 uur op het politiebureau hebben vastgezeten. Het ging niet om 
strafrechtelijke aanhouding, noch om vreemdelingenbewaring, want er waren geen overeenkomstige 
bevelen of beschikkingen uitgevaardigd. Dat staat in ieder geval vast. 

De vreemdelingendienst heeft tegenover de advocaat van de moeder verklaard dat de agenten wisten 
dat de moeder zich (in of nabij het huis) had verstopt, maar er toch voor kozen om de kinderen mee te 
nemen "omdat ze de moeder wilden spreken". De mededeling van de Vreemdelingendienst staat dan 
ook haaks op die van de politie. Deze tegenstrijdige verklaringen nopen tot een door de Minister van 
Justitie te initiëren onderzoek. 

De advocaat heeft aan de Vreemdelingendienst laten dat hij als advocaat de moeder vertegenwoordigt 
en dat hij de kinderen wilde meenemen, omdat die zonder recht of titel opgehouden werden aan de 
wacht. Hij heeft ook aangegeven dat de Vreemdelingendienst de kinderen als "breekijzer" gebruikte om 
de moeder in handen te krijgen. De Vreemdelingendienst weigerde aan dit verzoek gehoor te geven. 

Er is ook geen goede reden te bedenken waarom de kinderen mee moesten naar het bureau en daar 10 
uren moesten blijven. Aan de kinderen had direct ’s nachts gevraagd kunnen worden naar andere 
familieleden op Curaçao. Zij hebben op Curaçao een grootmoeder. Als het belang van en de zorg voor de 
kinderen uitgangspunt zou zijn geweest, dan waren de kinderen direct naar de grootmoeder gebracht. 

Ongeacht de aandacht en voeding die de kinderen gedurende die 10 uren op het politiebureau hebben 
gekregen, hadden zij daar eenvoudigweg niet behoren te zitten. Ook de vraag waarom zij desondanks 10 
uren lang feitelijk zijn vastgehouden dient te worden onderzocht. Dit temeer nu de Vreemdelingen-
dienst tegenover de advocaat van de moeder heeft verklaard dat de kinderen alleen maar zijn 
meegenomen met als doel om met de moeder in contact te komen en die uit te zetten. Dat duidt op  
onrechtmatige vrijheidsberoving. 

Nadere informatie over de zaak zelf kan worden verkregen bij de advocaat van de moeder in kwestie, de 
heer Mr. Drs. B. Scheperboer: T  737-9988 /  511-9988 E b.scheperboer@spcuracao.com 
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