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GERECHT IN EERSTE AANLEG van Sint Maarten 

 

Zaaknummer:    KG 20/2017 

Datum:   31 maart 2017   

Vonnis nr:  

 
VONNIS IN KORT GEDING 

 
 
 
In de zaak van: 
 
 
de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging POINT BLACHE INMATES ASSOCIATION 
gevestigd te Sint Maarten  
-eiseres-, 
gemachtigde:  mr. S.D.M. Roseburg  
 
tegen 
 
de openbare rechtspersoon HET LAND SINT MAARTEN, 
-gedaagde- ,  
gemachtigden: mrs. R.F. Gibson jr. en A.A. Kraaijeveld 
 
 

1. Het verloop van het kort geding 
 

 Het verloop van het kort geding blijkt uit: 
- het inleidende verzoekschrift van 6 februari 2017, met producties; 
- de brief van mr. Roseburg van 16 februari 2017, houdende aanvullende producties en 
- de brief van mr. Kraaijeveld van 27 februari 2017, houdende producties. 
 

Op 28 februari 2017 heeft de mondelinge behandeling van het verzoek in kort geding plaatsgevonden. 
Voor eiseres is zijn verschenen de heren A. Joseph (president), N. Boireau (secretary) N. Sanchez 
(treasurer) en E. Fleming (vice-president) verschenen, bijgestaan door gemachtigde voornoemd. Voor 
gedaagde zijn verschenen de heren L. Dijkstra, Kabinetchef van het Ministerie van Justititie en V.J. Jusia, 
Hoofd Afdeling Juridische Zaken, bijgestaan door de gemachtigde mr. Kraaijeveld voornoemd. Partijen 
hebben de zaak door hun gemachtigden doen bepleiten aan de hand van hun overgelegde 
pleitaantekeningen.  De mondelinge behandeling is aangehouden teneinde gedaagde in de gelegenheid 
te stellen om de beantwoording van een aantal vragen van het Gerecht nader voor te bereiden.  
De mondelinge behandeling is vervolgens hervat op 17 maart 2017, bij welke gelegenheid zijn 
verschenen gelijk op 28 februari 2017. Partijen hebben de zaak aanvullend door hun gemachtigden doen 
bepleiten, mr. Kraaijeveld  aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen.   
 
Op heden is vonnis bepaald. 
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2. De feiten 
 

3. Het geschil in kort geding 
 
3.1 In dit geding vordert eiseres  - enigszins samengevat- , bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 
gedaagde te gelasten, telkens op straffe van een dwangsom van NAf 1.000,-- per dag of gedeelte van de 
dag, om: 

1. binnen een maand de veiligheidsmaatregelen binnen de Pointe Blanche gevangenis (hierna: de 
gevangenis) drastisch aan te scherpen; 

2. binnen een maand de bewaarders opleidingen/cursussen aan te bieden; 
3. de directeur de heer E. Rohan (hierna: Rohan) op non-actief te stellen of te schorsen in 

afwachting van de strafrechtelijke onderzoeken jegens hem; 
4. binnen een maand:   

 de ophoudcel in het politiebureau te renoveren;  
 de nieuwe strafcellen in het politiebureau door het Huis van Bewaring in gebruik 

te laten nemen en/of 
 de leefomstandigheden in het Huis van Bewaring te doen verbeteren; 

5. binnen een maand de tijdens celdoorzoekingen vernielde goederen van gedetineerden te 
vergoeden en een protocol op te stellen voor celdoorzoekingen; 

6. binnen een maand te realiseren  dat per cel maximaal twee gedetineerden worden opgesloten; 
7. binnen een maand te realiseren dat gedetineerden van elkaar worden gescheiden op grond van 

leeftijd, medische gesteldheid en strafduur; 
8. binnen een maand te realiseren dat aan vrouwelijke gedetineerden dezelfde mogelijkheden tot 

arbeid worden aangeboden als aan de mannelijke gedetineerden; 
9. binnen een maand te realiseren dat er mogelijkheden tot resocialisatie en rehabilitatie worden 

geboden in de vorm van cursussen en/of opleidingen; 
10. tijdig, dat wil zeggen uiterlijk drie maanden van te voren, de datum van de invrijheidsstelling aan 

de betreffende gedetineerden beschikbaar te stellen; 
11. ervoor zorg te dragen dat er tenminste zeven bewaarders werkzaam zijn per dienst en dat deze 

diensten niet langer dan acht uren per dag bedragen; 
12. binnen een maand ervoor zorg te dragen dat ter beschikking worden gesteld: 

 nieuwe boeken in de bibliotheek ten behoeve van zelfstudie  en/of 
zelfontwikkeling; 

 werkende publieke telefoons en 
 een wasmachine of wasruimte; 

13. ervoor zorg te dragen dat op kosten van gedaagde: 
 gedetineerden de mogelijkheid krijgen om een tandarts, oorgarts of specialist te 

zien; 
  een huisarts de gevangenis drie keer per week bezoekt en 
 een tandarts de gevangenis eenmaal per week bezoekt;   

14. gedetineerden hun raadslieden te laten ontvangen en deze raadslieden toegang te verschaffen 
tot de gedetineerden van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot en met 17:00 uur; 

15. alle gedetineerden een strafkorting te geven van 10% wegens de erbarmelijke 
leefomstandigheden in de gevangenis; 

16. kosten rechtens. 
 
 



3 
 

3.2 Eiseres legt aan het verzoek ten grondslag  (sterk samengevat), dat de huidige situatie in de 
gevangenis in strijd is met het recht, dat er grote onveiligheid heerst waarbij veel geweldsincidenten 
met ernstige of fatale afloop plaatsvinden en dat de leefomstandigheden erbarmelijk zijn, zodanig dat er 
een zorgelijke, gevaarlijke en stressvolle situatie bestaat waarin gedetineerden, personeel van de 
gevangenis, bezoek (waaronder advocaten) niet veilig zijn. Met de gevraagde voorzieningen wordt 
beoogd de ergste nood te lenigen. De detentie-omstandigheden zijn al jaren in strijd met de wet maar 
gedaagde blijft de aanbevelingen van de European Committee for the Prevention of Torture van de Raad 
van Europa (hierna: CPT) en van de Raad voor de Rechtshandhaving naast zich neerleggen. Eiseres heeft 
dus recht en spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, aldus - steeds - eiseres.  
 
3.3 Gedaagde voert hiertegen gemotiveerd verweer.  
 
3.4 Op de standpunten van partijen zal hierna , voor zover relevant,  nader worden ingegaan. 
 
 
 

4. De beoordeling  
 
4.1 Het Gerecht overweegt en oordeelt voorshands als volgt.  
 
Ontvankelijkheid 
 
4.2 Namens gedaagde is, als meest verstrekkende verweer, aangevoerd dat eiseres niet-
ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat zij onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het 
voeren van overleg te bereiken, zoals voorgeschreven in artikel 3:305a, tweede lid, BW. Eiseres is slechts 
komen opdagen bij een enkel overleg, geïnitieerd door gedaagde nadat gedaagde rauwelijks in rechte 
was betrokken met onderhavig verzoekschrift, hetgeen gedaagde in de pers moest vernemen. In het 
enige gevoerde overleg (op initiatief van gedaagde) heeft eiseres slechts onverkort vastgehouden aan 
het gevorderde.  
 
4.3 Het Gerecht slaat acht op de door gedaagde aangehaalde bepaling. Een vereniging zoals eiseres 
kan een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere 
personen, in dit geval de in Sint Maarten gedetineerden/veroordeelden, voor zover zij deze belangen 
ingevolge haar statuten behartigt, hetgeen in dit geval zo is op grond van artikel 5 van de Statuten van 
eiseres. De rechtspersoon is evenwel op grond van de aangehaalde bepaling niet ontvankelijk, indien hij 
in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van 
overleg met de opgeroepene te bereiken.  
 
4.4 Uit deze bepaling volgt dat de gegeven omstandigheden voor de beoordeling van belang zijn. 
Gedaagde erkent dat er sprake is van een penibele situatie in de gevangenis, die door gedaagde als een 
crisis wordt geduid, en dat er dringend iets moet gebeuren. Evenzeer staat vast dat reeds over een 
periode van tien jaren rapporten zijn uitgebracht door de CPT en de Raad van de Rechtshandhaving over 
de gevangenis en het politiebureau/Huis van Bewaring,  in welke rapporten ernstige en zorgwekkende 
bevindingen zijn opgenomen alsmede (herhaalde) aanbevelingen (zie ook hierna onder 4.17) . Gedaagde 
is er in al die jaren - ondanks herhaalde toezeggingen - nog steeds niet of nauwelijks in geslaagd om aan 
die aanbevelingen gevolg te geven.  Evenmin is in geschil dat buitengewoon veel ernstige 
geweldsincidenten plaatsvinden in de gevangenis en dat de situatie niet voldoende veilig is. Op 31 
augustus 2016 heeft er een fataal schietincident in de gevangenis plaatsgevonden, waarna zich nog 
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diverse steekincidenten hebben voorgedaan (waarvan een slachtoffer nog in levensgevaar verkeert), er 
op 31 januari 2017 wederom een vuurwapen is aangetroffen en zelfs in de laatste weken nog ernstige 
geweldsincidenten hebben plaatsgevonden. Tegen dat licht kan van rauwelijks in rechte betrekken van 
gedaagde niet worden gesproken, gelet op de spoedeisendheid die uit voorgaande volgt. 
 
4.5 Gedaagde heeft aangevoerd dat de problemen aanleiding zijn geweest om te voorzien in een 
interim-management en het bijeenbrengen van een Taskforce (waarin politie, openbaar ministerie, 
voogdijraad en reclassering zijn betrokken) voor de gevangenis en in overleg te treden met alle 
stakeholders om te komen tot politieke oplossingen, met gedegen plannen van aanpak met een 
realistische prioriteitstelling. Onweersproken is dat gedaagde daarover aan eiseres informatie heeft 
verschaft bij gelegenheid van het gevoerde overleg. Gedaagde legt daarbij echter steeds – zoals ook in 
de onderhavige procedure is gebleken – de nadruk het vragen van geduld en tijd om de situatie te 
kunnen normaliseren en wil zich daarbij nadrukkelijk niet gebonden zien aan enige resultaatverbintenis 
of termijnstelling voor het behalen van concrete verbeteringen. Volgens gedaagde zet dat alleen maar 
een contra-productieve druk op het normaliseringsproces dat gedaagde in gang heeft gezet. Evenwel 
geeft het uitblijven van harde toezeggingen door gedaagde aan de gedetineerden, wiens belang eiseres 
behartigt, onvoldoende perspectief op een veiliger leefsituatie op afzienbare termijn. Anders gezegd: 
het gevraagde geduld voor het afwachten van gunstig resultaat van overleg zoals gedaagde dat ziet kon 
onder de gegeven omstandigheden niet (langer) van eiseres worden gevergd. 
 
4.6 In het licht van dit alles ziet het Gerecht in de wijze waarop gedaagde door eiseres in rechte  is 
betrokken geen aanleiding om te komen tot een niet-ontvankelijkheidsverklaring. 
 
Voorzieningen in kort geding 
 
4.7 In meer algemene zin is door gedaagde aangevoerd (naar de kern weergegeven) dat het treffen 
van voorzieningen in kort geding zoals gevorderd zich niet goed verhoudt met de afbakening van de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de rechter in kort geding. Immers is de 
rechter, anders dan gedaagde, niet voldoende toegerust om de veelheid van omstandigheden en 
vereisten die komen kijken bij het inrichten van en geven van (dagelijkse) leiding aan een penitentiaire 
inrichting  goed te kunnen overzien, mede omdat gedaagde steeds afstemt met de betrokken 
ketenpartners. Daarom is het voor de rechter, anders dan voor gedaagde, niet goed mogelijk om een 
verantwoorde inschatting te maken wat de (verstrekkende) gevolgen kunnen zijn van het toewijzen van 
vorderingen als de onderhavige. Van belang is dat eiseres bij het formuleren van de vorderingen zich 
niet door het algemeen belang maar slechts een beperkt groepsbelang laat leiden, terwijl gedaagde juist 
het grotere geheel overziet en het algemeen belang dient. Ook moet voor ogen gehouden worden dat 
de problematiek waarmee de gevangenis te kampen heeft complex is en dat oplossingen (en het 
vrijmaken van de nodige middelen daarvoor) tijd zullen vergen. Er is geen ‘toverstokje’ waarmee kan 
worden gezwaaid. Eenzijdig op te leggen maatregelen in kort geding zullen daarom niet of onvoldoende 
uitvoerbaar zijn en de gewenste effectiviteit missen, aldus - steeds - gedaagde.   
 
4.8 Aan gedaagde kan worden toegegeven dat juist om al de door gedaagde aangevoerde redenen 
inderdaad het uitgangspunt dient te worden gerespecteerd dat het aan gedaagde is om zorg te dragen 
voor de inrichting en dagelijkse leiding van de gevangenis en dat de rechter zich - juist in het kader van 
een kort geding - in het algemeen grote terughoudendheid heeft te betrachten als het gaat om het 
nemen van beslissingen die ingrijpen in die bedrijfsvoering van een penitentiaire inrichting. Urgentie en 
een belangenafweging kunnen evenwel toch ertoe nopen dat de kort geding rechter ook in een zaak als 
de onderhavige voorlopige voorzieningen treft, gelet op het navolgende. 
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4.9 Naar de kern is de taak van een rechter in kort geding als het gaat om vorderingen als de 
onderhavige daarin gelegen om te beoordelen of er sprake is van een (dreigende) onrechtmatige 
toestand en of er recht en spoedeisend belang bestaat om die onrechtmatigheid op te heffen dan wel af 
te wenden  door het treffen van voorzieningen. Die voorzieningen kunnen dan die ook geboden en 
veroordelingen kunnen inhouden,  zoals in dit geval is verzocht. Er zal onder meer een deugdelijke 
afweging dienen te worden gemaakt bij de belangen die over en weer op het spel staan en er zal ook 
naar de uitvoerbaarheid van de te treffen voorzieningen moeten worden gekeken. Bij dat laatste zal in 
de afweging dienen te worden betrokken de door gedaagde meermalen aangehaalde 
‘normaliseringsperiode’ van drie maanden. 
 
4.10 Gelet op voorgaande ziet het Gerecht niet op voorhand in dit algemene onderdeel van het 
verweer van gedaagde aanleiding voor niet-ontvankelijkheid van eiseres of voor afwijzing van het 
gevorderde. Het Gerecht zal, met in achtneming van voorgaande overwegingen, het gevorderde hierna 
nader beoordelen. 
 
Onrechtmatigheid 
 
4.11 De onderhavige vordering ziet op een 15-tal door eiseres gewenste voorzieningen. Hierna zal 
per onderdeel van de vordering daarop nader worden ingegaan. Daarbij zal steeds dienen te worden 
bekeken of en zo ja hoe de wet voorschrijft hoe het zou moeten zijn en of aan die norm(en) in de 
werkelijkheid wordt voldaan.  
 
4.12 Uit de toegelicht en onderbouwde stellingen van eiseres dat de algehele situatie in de 
gevangenis (en tot in zekere hoogte ook in het politiebureau)  in meer algemene, fundamentele zin niet 
in overeenstemming is met de wet en het recht. Daarover overweegt het Gerecht allereerst als volgt. 
 
4.13 Uitgangspunt, verankerd in onder meer artikel 5 van het EVRM en artikel 27 van de 
Staatsregeling, is dat een ieder recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn persoon en dat niemand zijn 
vrijheid mag worden ontnomen, behalve in de in dat verdrag genoemde gevallen en overeenkomstig 
een wettelijk voorgeschreven procedure. Aan gedaagde komt dus - indien aan de daartoe geldende 
wettelijke bepalingen is voldaan - de bevoegdheid toe om onder meer personen die strafrechtelijk 
verdacht of veroordeeld zijn gedetineerd te houden. Deze vrijheidsbeneming, zijnde een inbreuk op de 
grondrechten, brengt evenwel ook verantwoordelijkheid mee aan de zijde van gedaagde voor het 
welzijn van deze gedetineerde personen. Binnen de gevangenismuren zijn gedetineerden immers vrijwel 
volledig afhankelijk van gedaagde, zowel als het gaat om de basale behoeften als veiligheid, onderdak en 
eten, maar ook als het gaat om behoefte aan verzorging, medische hulp, luchten, bewegen, 
ontspanning, zelfontplooiing, arbeid, contact met het thuisfront en met de advocaat.  Het scheppen van 
normen en van (minimum) waarborgen voor het voorzien in deze behoeften is voor een groot deel 
uitgewerkt in verdragen en wetten. 
 
4.14 In dat kader zijn in algemene zin onder meer de volgende bepalingen van belang.  
 
Artikel 2 van het EVRM bepaalt dat eenieder recht heeft op leven, en in artikel 3 EVRM is bepaald dat 
niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 
behandelingen of bestraffingen. Deze bepalingen vinden we terug in de Staatsregeling (artikelen 2 en 3). 
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Ingevolge artikel 30 van de Staatsregeling worden allen aan wie de vrijheid is ontnomen worden 
behandeld met menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid, inherent aan de menselijke persoon 
(eerste lid). Verdachten worden, uitzonderlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten, 
gescheiden gehouden van veroordeelden en kunnen aanspraak maken op een afzonderlijke behandeling 
overeenkomend met hun staat van niet veroordeelde persoon (tweede lid). Jeugdige verdachten 
worden gescheiden gehouden van volwassenen en zo spoedig mogelijk voor de rechter geleid (derde 
lid). Het gevangenisstelsel voorziet in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is gericht 
op heropvoeding en reclassering. Jeugdigen gevangenen worden gescheiden gehouden van 
volwassenen en worden behandeld in overeenstemming met hun leeftijd en wettelijke staat (vierde lid). 
 
4.15  In algemene zin kan dus worden vastgesteld dat een detentiesituatie, waarin de veiligheid en 
basale zorg voor de gedetineerden niet is gewaarborgd, waarin gedetineerden door elkaar zitten 
(afgestraft en niet afgestraft, jong en oud) en waarin niet of onvoldoende wordt voorzien in 
heropvoeding en reclassering in strijd is met de hoogste normen van ons recht. 
 
4.16 Uit hetgeen uit het over en weer is aangevoerd en onderbouwd als vaststaand heeft te gelden 
ten aanzien van de bestaande ‘crisis’ in de gevangenis volgt voldoende dat thans aan de meerdere 
essentiële waarborgen voor veiligheid  en resocialisatie niet of onvoldoende wordt voldaan, hetgeen 
ook blijkt uit openbare bronnen, waaronder de navolgende. 
 
4.17 De Raad voor de Rechtshandhaving heeft laatstelijk in augustus 2016 (openbaar gemaakt op 28 
februari 2017) een rapport uitgebracht: ‘Penitentiaire inrichting Sint Maarten,  Een onderzoek naar de 
rechtspositie van gedetineerden en personeel & organisatie’. In de samenvatting staat onder meer het 
volgende:   
 
“(…) Inleiding 
Sinds 2007 is er door verschillende organisaties onderzoek gedaan naar de omstandigheden in de Pointe Blanche 
gevangenis en huis van bewaring te Sint Maarten. Daarbij werden reeds toen bij herhaling (ernstige) 
tekortkomingen geconstateerd. Meermalen zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de situatie. Vanaf 2013 
heeft de Raad voor de rechtshandhaving inspecties verricht bij de gevangenis en het HvB. In de daarvan 
verschenen rapporten deed de Raad een twintigtal aanbevelingen. Alhoewel er medio 2013 een aanvang is 
gemaakt met renovatiewerkzaamheden en de eerste fase is afgerond, zijn de overige plannen anno 2016 langdurig 
gestagneerd. Aan de verdere opvolging van aanbevelingen is evenmin gevolg gegeven. Het beoogde resultaat werd 
daarmee derhalve niet bereikt. In de laatste inspectie (oktober 2016) van de Pointe Blanche gevangenis en huis 
van bewaring in Sint Maarten, constateert de Raad dat de gevangenis nog steeds geen vooruitgang boekt op 
cruciale terreinen. Het land Sint Maarten voldoet anno 2016 op veel aspecten niet of onvoldoende aan (minimale) 
(inter-)nationaal gestelde eisen en standaarden ten aanzien van de gevangenis. Met de huidige stand van zaken is 
er geen zicht op verbetering. 
 
Incidenten 
Het voorvallen van meerdere (ernstige) incidenten hadden als een wake up call kunnen dienen om actie te 
ondernemen. De laatste incidenten uit 2016 betreffen een liquidatie met een vuurwapen binnen de gevangenis 
alsmede de ontsnapping van een zeer gevaarlijke crimineel. Zelfs nu de basale veiligheid van zowel het personeel 
als de gevangenen direct gevaar loopt, lijken deze signalen het tij niet te kunnen keren. De Raad vraagt zich 
derhalve openlijk af wat nodig is, om dat wel te bewerkstelligen. (…) 
 
CPT 
In zijn inspectie in Sint Maarten betreffende de aspecten rechtspositie en Personeel & Organisatie heeft de Raad 
dertien aanbevelingen van het CPT betrokken. Uit het voorgaande concludeert de Raad dat het Land Sint Maarten 
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aan vrijwel geen een van de aanbevelingen van het CPT heeft voldaan. Als gevolg hiervan doet de Raad in zijn 
inspectie aanbevelingen, waaronder de opvolging van de aanbevelingen van het CPT. 
 
Conclusie 
De bestuurlijke aandacht die in elk geval nodig is, blijkt vaak een waan van de dag en leidt niet tot maatregelen. 
Het moet overduidelijk zijn dat de problematiek van de gevangenis de organisatie ver te boven gaat en die niet het 
hoofd kan bieden. Zelfs basale zaken die onmisbaar zijn voor de gesloten setting van een gevangenis ontbreken: 
van een functionele muur om het gevang, goed werkende sloten en werkende veiligheidsapparatuur, tot aan 
zaken die de organisatie van de gevangenis nodig heeft om een gezonde leef- en werkklimaat te bewerkstelligen 
.De bevindingen en conclusies in deze inspectie, vormen een ernstige bedreiging voor de rechtsorde. De Raad wijst 
voorts op de ernstige gevolgen die deze problematiek zal vormen voor het land Sint Maarten en het Koninkrijk als 
geheel. (…)” 

 
4.18 Met al het voorgaande is de (langdurig) bestaande onrechtmatige toestand in de gevangenis en 
de dreiging van voortduring daarvan voldoende gegeven, evenals de spoedeisendheid van de vordering. 
De te beantwoorden vraag is hierna onder meer of de vordering zoals die is ingericht en geformuleerd 
ziet op maatregelen waarmee de onrechtmatigheid kan worden opgeheven en of deze geboden zijn bij 
een afweging van de relevante belangen en of deze uitvoerbaar zijn. 
 
Veiligheid,  algemeen 
 
4.19 Uit de toelichting van eiseres blijkt dat het verbeteren van de veiligheidssituatie voor haar de 
allerhoogste prioriteit heeft. Gedaagde verklaart die prioriteitstelling  te delen. Met partijen is uitgebreid 
stilgestaan bij de vorderingen in dat licht, mede aan de hand van de door de CPT en Raad voor de 
Rechtshandhaving uitgebrachte rapporten. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld dat meest 
wezenlijk en urgent voor de verbetering van de veiligheidssituatie zijn het op niveau brengen van de 
bezettingsgraad van de diensten van de bewaarders, de opleiding en training van bewaarders, het 
terugdringen/voorkomen van overpopulatie van de gevangenis en het gescheiden houden van de 
verschillende groepen gedetineerden en het voorzien in regelmatige en gereguleerde celdoorzoekingen.  
Daarbij zij opgemerkt dat gedaagde heeft toegelicht er nog veel andere maatregelen nodig zijn ter 
verbetering van de veiligheid, zoals het dichten van gaten in muren en omheiningen en het aanbrengen 
van sloten, het bestellen van scanners, ten aanzien waarvan gedaagde reeds concrete stappen heeft 
gezet maar waarop de vorderingen niet zien. Evenwel vormt de vordering zoals die is ingediend de basis 
voor de onderhavige beoordeling.  
 
4.20 Het meest direct ziet op de veiligheid het gevorderde onder 1 (aanscherpen van de 
veiligheidsmaatregelen);  onder 2 (het aanbieden van opleidingen/cursussen aan de bewaarders); onder 
5 (opstellen van een protocol voor celdoorzoekingen) onder 6 (realiseren dat  per cel maximaal twee 
gedetineerden worden opgesloten) ; onder 7 (realiseren dat gedetineerden van elkaar worden 
gescheiden op grond van leeftijd, medische gesteldheid en strafduur) en  onder  11 (ervoor zorgdragen 
dat tenminste zeven bewaarders werkzaam zijn per dienst en dat deze diensten niet langer dan acht 
uren per dag bedragen). Ook het gevorderde onder 15 (10% strafkorting) wordt in dit kader 
meegenomen. Deze vorderingen zullen, nu deze het meest direct verband houden met veiligheid, het 
eerste worden besproken.  Eiseres voert aan - en dat volgt ook deels uit de aangehaalde rapportages en 
wordt ook met zoveel woorden door gedaagde erkend - dat ook andere gewenste verbeteringen die 
vervat zijn in de vorderingen (zoals onder meer resocialisatiemogelijkheden, medische zorg en publieke 
telefoon)  zullen bijdragen aan de rust en daarmee aan de veiligheid binnen de gevangenis. Deze 
vorderingen zullen dan ook daarna met deze meerwaarde in het achterhoofd worden besproken. 
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4.21 Het onder 1 gevorderde is onvoldoende concreet en daarmee onbepaalbaar in de gegeven 
formulering (temeer in het licht van de daaraan gekoppelde dwangsom) en kan reeds daarom niet 
worden toegewezen. Voorts volgt uit het bepaalde in artikel 3:305a, leden 1 en 3 BW dat eiseres niet 
bevoegd is om de vordering onder 5 in te stellen ten aanzien van de vergoeding van vernielde 
eigendommen van gedetineerden, omdat eiseres als vereniging geen rechtsvordering kan instellen die 
strekt tot bescherming van de gedetineerden wiens belangen zij ingevolge haar statuten behartigt, voor 
zover de rechtsvordering strekt tot schadevergoeding te voldoen in geld. Genoemde onderdelen van het 
gevorderde zullen daarom reeds, zonder nadere bespreking, worden afgewezen.  
 
Veiligheid, peil van bewaking (kwantitatief) 
 
4.22 Van belang voor de beoordeling van de vordering onder 11 is om vast te stellen hoe het thans 
gesteld is en vervolgens hoe het behoort te zijn. Onweersproken is dat er in de huidige situatie wegens 
zeer hoog ziekteverzuim (30% is in de aangehaalde rapportages van de Raad voor de Rechtshandhaving 
en van de CPT genoemd, en sinds augustus 2016 lijkt dat alleen maar te zijn toegenomen) er structureel 
te weinig bewaarders beschikbaar zijn om op een verantwoorde wijze de diensten te vullen en dat de 
bewaarders die wel werken te veel en te lange diensten draaien. Eiseres heeft, op zichzelf 
onweersproken dan wel ongemotiveerd weersproken,  gesteld dat er de diensten nu worden gedraaid 
met niet meer dan twee tot vier bewaarders en dat het regelmatig voorkomt dat deze bewaarders  een 
veel te lange dienst draaien, die soms zelfs wel twaalf tot zestien uren kan duren. 
 
4.23 Een wettelijk aanknopingspunt voor de bezettingsgraad en duur van de diensten is er niet. De 
Raad voor de Rechtshandhaving noemt als criterium (zie hoofdstuk 4 van het laatste rapport):  
 
“De inrichting dient de personele inzet kwalitatief en kwantitatief op orde te hebben en de betrokkenheid van 
medewerkers bij de organisatie te stimuleren. De bezetting van functies dient in overeenstemming te zijn met de 
formatie. Medewerkers moeten functiegeschoold zijn en in staat zijn om hun functie optimaal te vervullen. 
Leidinggevenden laten zich bij medewerkers zien en tonen betrokkenheid bij het primaire proces. Het verzuim is 
op jaarbasis gemiddeld niet hoger dan 5%.”   

 
Gedaagde bleek ter zitting geen concrete uitgangspunten te willen of kunnen formulerenten aanzien 
van minimale bezettingsgraad en maximale duur van de diensten. Wel kon gedaagde meegaan in de 
gedachte dat, gelet op de 24-uurs bedrijfsvoering van de gevangenis,  er tenminste drie diensten van 
acht uur moeten worden gedraaid door het bewakend personeel. Daarmee is het standpunt van eiseres, 
dat diensten (niet meer dan ) acht uren duren op zichzelf te volgen, zij het dat er ook in een ‘normale’ 
situatie wel eens incidenteel overwerk zal plaatsvinden en er ruimte zal moeten bestaan voor 
overdrachtsmomenten voor en na de dienst.  
 
4.24  Lastiger is het gebleken klaarheid te verkrijgen als het gaat om het aantal bewaarders per dienst. 
Eiseres heeft gesteld dat zeven het minimale aantal is, zonder dat te kunnen stoelen op enig objectief 
aanknopingspunt. Gedaagde heeft het aantal van zeven betwist, zonder te kunnen of willen aangeven 
wat de minimale bezetting in volgens gedaagde dan wel zo moeten zijn. Veel meer dan dat (tot) vier 
bewaarders per dienst te weinig is kan dan ook aan de hand van die stellingen over en weer worden 
vastgesteld.  
 
4.25 Volgens gedaagde zijn alle formatieplaatsen voor de bewaarders ingevuld, maar zit een groot 
aantal bewaarders ziek thuis.  Gedaagde gaat er van uit dat als deze bewaarders allemaal beschikbaar 
zouden zijn voor de dienst, dat dan de bezettingsgraad voldoende zou zijn. Op zichzelf heeft eiseres 
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tegen dat standpunt niets ingebracht.  Uitgaande van een ziekteverzuim van (meer dan) 30% en een 
huidige bezettingsgraad van maximaal vier bewaarders per dienst zou het in de rede liggen dat met zes 
bewaarders de diensten op een voldoende verantwoorde dienst kan worden gedraaid. 
 
4.26 Gedaagde verzet zich echter tegen een toewijzing van de vorderingen op dit punt, omdat 
gedaagde er alles op alles op wil zetten om het ziekteverzuim terug te dringen dan wel afscheid te 
nemen van een aantal langdurig afwezige personeelsleden. Aan een plan van aanpak daarvoor wordt op 
dit moment de hand gelegd, aldus gedaagde, die om die reden geen nieuw personeel wil aannemen 
bovenop de reeds volledig ingevulde formatieplaatsen (99 fte met 107 mensen op de loonlijst). 
 
4.27 Daarmee is dit wezenlijke onderdeel van de noodzakelijke verbetering van de veiligheidssituatie 
terug te brengen tot de vraag, of gedaagde bereid is om geld te steken in het op sterkte brengen van het 
inzetbare personeel van de bewakingsdiensten. Het Gerecht overweegt, zoals ook ter zitting is 
besproken, dat er weinig grond is om te verwachten dat - de nog structureel in te zetten -  pogingen om 
het ziekteverzuim terug te dringen op korte of afzienbare termijn zal leiden tot een wezenlijk hogere 
bezettingsgraad van de bewakingsdiensten. Veeleer is dit een inspanning waar een nog goed beleid voor 
zal moeten worden uitgezet en waarvan onbekend is of dit voldoende zal opleveren en zo ja, hoeveel en 
wanneer. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat dit moet worden afgewacht, maar daarvoor is de 
situatie thans als te urgent in te schatten. Bovendien geldt (zoals gedaagde desgevraagd ook heeft 
erkend) dat gezien de huidige stand van zaken, met bewaarders die in een onveilige situatie met te 
weinig collega’s structureel  te veel en te lange diensten draaien, het ziekteverzuim voorlopig alleen 
maar zal toenemen als er niet snel wordt voorzien in versterking van de bezetting. 
 
4.28 De CPT heeft hierover al bevindingen op papier gezet in zijn laatste rapportage uit 2014 (pagina 
114): 
 
“Prison staff 
 
245. At the time of the visit, Point Blanche Prison had 104 staff of whom 85 were prison officers 
which in theory should be sufficient. However, sick-leave levels were extremely high averaging 
about 30% and a number of officers were suspended pending dismissal. Further, both Simpson’s 
Bay Remand Centre and Philipsburg Police Station were staffed by prison officers on a rotation 
basis. As a result, the number of officers on each shift in the main prison area was extremely 
limited; for example, only two officers were on duty in the central gallery of the accommodation 
block in the afternoons. The low staffing levels meant that it was not unusual for officers to work 
long hours of overtime and, not surprisingly, the delegation observed that little was done to promote 
positive relations between staff and prisoners. 
It is essential that the excessive amounts of overtime worked by some staff is reduced and 
that the rates of absenteeism among staff are tackled. This will require inter alia recruiting more 
staff and addressing staff management issues such as ensuring that the promotion system is more 
meritocratic. 
 
Professionalisation of staff should see the role of a prison officer evolving from that of 
essentially a “turn-key” with no responsibility other than that of static security. Instead, prison 
officers should be encouraged to extend their role into interacting positively with inmates, taking 
part in rehabilitation programmes and being an integral element in a multi-disciplinary approach 
towards prisoners’ welfare. This would not only provide a far more challenging and interesting job 
for the prison officers but it would also address the rehabilitation aspect of prison which has to date 
been moribund. Of course, this would necessitate introducing far more training for those prison 
officers capable and willing to take up this additional role.” 
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met de volgende aanbeveling daaraan gekoppeld:  
 
“The CPT recommends that the Sint Maarten authorities take the necessary measures to increase the number of 
prison officers employed as well as to develop the capacity and role of prison officers, in the light of the above 
remarks. In parallel, the amounts of overtime should be reduced and the levels of, and reasons for, absenteeism 
tackled.” 
 

Gedaagde heeft destijds een reactie gegeven op het CPT-rapport van 2014, waarin op dit punt staat:  
“The prison workforce is currently undergoing rationalization under the supervision of the Ministry of Justice, 
focusing on prison personnel who are inactive or whose dismissal has been requested. Once this operation has 
been completed, funds will be freed up to recruit and train more personnel. Hiring new personnel will make it 
possible to reduce the amount of overtime, besides which sickness and absenteeism are also expected to decline. 
These points will naturally continue to command attention.” 
 

De laatstelijk  gerapporteerde bevindingen van de Raad voor de Rechtshandhaving (hoofdstuk 4) luiden 
als volgt: 
 
“Onderbezetting 

(…) De werving van nieuw personeel loopt vast door lange bureaucratische wegen, onvoldoende financiën en 
stagnering in de opschoning van het personeelsbestand. Voorts komt het ook voor dat er problemen zijn met de 
maandelijkse salarisbetalingen van nieuw personeel en zijn er ook ten aanzien van uitdiensttredingen (grote) 
vertragingen. Volgens de door de gevangenis verstrekte gegevens bestaat het totale personeelsbestand thans uit 
96 medewerkers. Van het totaal zijn er op het moment 10 personen elders werkzaam, hebben er 3 mensen een 
ontzegging van het terrein (disciplinair) en zijn er 14 werknemers langdurig ziek (waarvan meer dan de helft 
gevangenisbewaarder is). 
Dit betekent dat de daadwerkelijke bezetting uit 69 personen bestaat. Voorts is het managementteam niet op 
sterkte en zijn er een aantal belangrijke functies onvervuld. Het ziekteverzuim is zeer hoog. De geïnterviewden 
geven aan dat er een ziekteverzuimbeleid is. De directeur vertelt dat door de Stichting Overheid Accountant 
Bureau (SOAB) een onderzoek is verricht naar het ziekteverzuim. Vervolgens is een strategie opgesteld, maar deze 
wordt door de betrokken instanties kennelijk niet gedeeld en gevolgd. In de praktijk blijkt dat het 
Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna ook: SZV) niet of onvoldoende op één lijn zit met 
de gewenste aanpak van de gevangenis. Dit resulteert in beslissingen van het SZV waaraan de gevangenis zich 
moet houden en die vaak niet overeenkomen met de gewenste aanpak van de gevangenis. Het ministerie van 
Justitie geeft in wederhoor aan dat het in januari 2016 met het SZV om tafel heeft gezeten. Tijdens het gesprek is 
het terugdringen van het ziekteverzuim besproken en de mogelijkheid dat SZV aangeeft of een 
arbeidsongeschiktheid werkgerelateerd is of niet. Het SZV zou een en ander intern bespreken. Het ministerie geeft 
aan dat het een tijd heeft stilgelegen, maar dat het onderwerp weer opgepakt zal worden. De directeur van de 
gevangenis is voornemens om zelf met het SZV om tafel te gaan zitten. Het niet constructief aanpakken van het 
ziekteverzuim heeft een negatief effect op de moraal en de perceptie van het personeel dat wel elke dag naar het 
werk komt. 
Voorts komt uit de interviews naar voren dat er een groep mensen is die beperkt inzetbaar is en waarvoor met 
moeite andere werkzaamheden binnen of buiten de gevangenis gevonden kunnen worden. Dit levert problemen 
op in de dagelijkse gang van zaken van de gevangenis, omdat er juist mensen in de uitvoering benodigd zijn.In de 
dagelijkse praktijk leidt het voorgaande ertoe dat om te zorgen voor enige continuïteit in de personeelsbezetting 
twaalf-uurs diensten gedraaid worden en dat vaak diensten gedraaid worden met onvoldoende bezetting. Op een 
normale werkdag komt het voor dat er geen supervisor zit in de bewakerspost (de ‘pit’ genaamd) en er dus geen 
continue zicht is op de ring waar alle gangen, waar de meeste gedetineerden verblijven, op uitkomen en op alle 
hekken die deze gangen afsluiten. De inspecteurs constateerden dat de monitoren in de ‘pit’ ook niet allemaal 
werken. Ook merkt een geïnterviewde op dat door het tekort aan personeel er weinig toezicht is op het personeel 
dat aanwezig en aan het werk is. Tevens vertelt een geïnterviewde dat door de onderbezetting het voorkomt dat 
het intercom systeem uitgeschakeld wordt. Tijdelijke geopperde oplossingen ten aanzien van het personeel, zoals 
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de inzet van werknemers van andere gevangenissen binnen het Koninkrijk, lopen vast op financiën. De voorgaande 
beschreven situatie resulteert immer nog in veel overwerk en overbelasting van het inzetbare deel van het 
personeel dat de organisatie niet in de steek laat en dagelijks trouw op het werk verschijnt. Deze mensen 
verdienen een uitdagende en veilige werkplek, aldus het management.  
Conclusie 
De personele inzet van de gevangenis is zowel kwalitatief als kwantitatief niet op orde. Er is een tekort aan 
personeel, het langdurig ziekteverzuim bedraagt 15% en het personeel ontvangt onvoldoende opleiding en training 
van vaardigheden. De onderbezetting en het ziekteverzuim eisen niet alleen hun tol ten aanzien van het personeel 
zelf (overwerk, overbelasting en demotivatie), maar is ook van directe invloed op de dagelijkse gang van zaken in 
de gevangenis (o.a. geen toezicht en geen veilige werk- en leefsituatie). De Raad meent dan ook dat deze situatie 
onhoudbaar is en maakt zich ernstige zorgen over de werkomstandigheden van het personeel en de veiligheid van 
zowel het personeel als de gevangenen. De Raad benadrukt dat het – mede na alle (ernstige) incidenten, decennia 
aan rapportages en veelvuldige toezeggingen – tijd is voor actie. De gevangenis kan dit echter niet alleen 
bewerkstelligen. De Raad is van mening dat de opschoning van het personeelsbestand en het maken van afspraken 
met de SZV ten aanzien van het ziekteverzuimbeleid en het daadwerkelijk integraal uitvoeren daarvan een van de 
belangrijkste actiepunten is in de aanpak en het oplossen van het probleem ten aanzien van de onderbezetting en 
de daaruit voortvloeiende (extra) kosten. Vervolgens kan het nieuwe inrichtingspersoneel zorgvuldig geselecteerd 
en getraind worden. Dit laatste geldt uiteraard ook ten aanzien van het bestaand personeel, dat een achterstand 
heeft in opleiding en training van vaardigheden. De Raad meent voorts dat de betrokkenheid van medewerkers bij 
de organisatie thans onvoldoende wordt gestimuleerd. Dit terwijl er personeelsleden zijn die elke dag trouw op 
het werk verschijnen en hiermee de organisatie draaiend houden onder abnormale omstandigheden. De Raad 
heeft hier waardering voor en benadrukt dat onder meer deze werknemers het verdienen om te werken in een 
professionele en veilige werkomgeving. Zij verdienen het ook om op een positieve manier te worden betrokken bij 
de organisatie en in staat te worden gesteld om het maximale uit hun werk te halen. Dit komt niet alleen het 
personeel ten goede, maar ook de gehele organisatie. Op grond van het voorgaande concludeert de Raad voorts 
dat aan de aanbevelingen van het CPT omtrent het personeel en opleiding daarvan anno 2016 niet is voldaan.” 

 
4.28 In al het voorgaande ziet het Gerecht dan ook aanleiding om een voorziening te treffen die 
ertoe leidt dat  de inroostering van de bewaarders zal voorzien in diensten van acht uren, behoudens 
overdrachtsmomenten en incidenteel overwerk; en een voorziening die ziet op een bezettingsgraad van 
tenminste zes bewaarders per dienst, een en ander zoals hierna te bepalen. Daarbij zal, indachtig de 
door gedaagde genoemde normaliseringsperiode van drie maanden, het feit dat extra personeel al dan 
niet tijdelijk vanuit een andere dienst zal moeten worden overgeplaatst dan wel worden geworven en 
eventueel nog een opleiding zal moeten volgen en/of worden ingewerkt, aan gedaagde een periode van 
drie maanden worden gegeven om dit te realiseren. In zoverre zal het onder 11 gevorderde dan ook 
worden toegewezen. 
 
Veiligheid, peil van de bewaking  (kwalitatief) 
 
4.29 Eiseres vordert onder 2 dat aan de bewaarders opleidingen en cursussen worden aangeboden. 
Ook hier zal moeten worden vastgesteld  hoe het thans gesteld is en vervolgens hoe het behoort te zijn. 
Niet is in geschil dat het volgen van opleidingen en cursussen, niet alleen bij aanvang van het 
dienstverband of aanstelling van de bewaarder van belang is, maar dat ook het onderhoud en 
vernieuwing van de kennis en vaardigheden gedurende zijn of haar loopbaan van groot belang is voor de 
kwaliteit van het werk van de bewaarder. Deze kwaliteit is vervolgens weer wezenlijk is voor de te 
verbeteren van de veiligheidssituatie binnen de gevangenis. 
 
4.30 Volgens verweerder is deze vordering te ruim geformuleerd en daarom ontoewijsbaar. In de 
toelichting die bij gelegenheid van de eerste mondelinge behandeling door gedaagde werd gegeven is 
aangegeven dat de nodige opleiding vvan bewaarders al verzorgd wordt door de Justice Academy. Bij 
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gelegenheid van de tweede mondelinge behandeling werd dat, naar aanleiding van nadere opmerkingen 
zijdens eiseres en op vragen van het Gerecht, aldus nader uitgelegd. De Justice Academy is het instituut 
waar de nodige opleidingen en trainingen kunnen worden verzorgd voor nieuw aan te nemen 
bewaarders. Omdat gedaagde zelf niet voornemens was om nieuw personeel aan te nemen,  wordt daar 
thans geen gebruik gemaakt. Feitelijk betekent dit dat er nog steeds geen sprake is van cursussen of 
opleiding van het bewakend personeel. Waarom hierin nog steeds niet is voorzien, is niet toegespitst 
door gedaagde toegelicht, maar het Gerecht houdt het ervoor dat ook hier budgettaire beperkingen en 
daaruit voortvloeiende prioriteringen leidend zijn voor gedaagde. 
 
4.31 Verwezen zij naar de aangehaalde rapportages onder 4.28. De reactie van gedaagde op de 
aanbevelingen de CPT was destijds als volgt (pagina 74): 
 
“The CPT recommends that all prison officers be offered regular in-service training. 
(paragraph 246) 
Prison personnel receive annual courses and training sessions. The following courses are 
scheduled for 2015: first aid, emergency response, communication and motivation. The 
communication course will pay attention to matters including the proper way to treat 
detainees. The motivation course is expected to improve job satisfaction among the prison 
personnel.” 

 
Voorts zij nogmaals verwezen naar de conclusie van de Raad voor de Rechtshandhaving in 2016 “dat aan 

de aanbevelingen van het CPT omtrent het personeel en opleiding daarvan anno 2016 niet is voldaan.” 

4.32 Al met al vat het Gerecht de vordering op dit punt zo op, dat aan de bewaarders de gangbare 
beroepscursussen dienen te worden aangeboden. Verweerder heeft destijds toegezegd dat al in 2015 
beroepscursussen zouden worden aangeboden en daarmee het belang en de urgentie daarvan, zoals die 
volgt uit de CPT-aanbevelingen, onderschreven. Uit deze (niet nageleefde) toezegging van gedaagde valt 
duidelijk op te maken welke cursussen dat zouden moeten zijn: “first aid, emergency response, 
communication and motivation”. Dit lijstje sluit naar het oordeel van het Gerecht in  voldoende mate 
aan bij de opsomming van eiseres onder 21 van de pleitnota. Daarmee is voldoende bepaalbaar welke 
cursussen nodig zijn. Nu voorts voldoende is komen vast te staan dat er sprake is van spoedeisende 
belang van de gedetineerden bij verbetering van hun veiligheidssituatie en dat in dat verband van 
essentieel belang is om de kennis en vaardigheden van het bewakend personeel op peil te brengen en te 
houden van zal het gevorderde worden toegewezen als hierna te bepalen, waarbij aan gedaagde 
wederom een periode van drie maanden zal worden gegeven om een en ander te organiseren, waarna 
vervolgens binnen negen maanden de cursussen gevolgd moeten zijn. 
 
Veiligheid, celdoorzoekingen 
 
4.33  Celdoorzoekingen vormen, zoveel kan worden vastgesteld, een belangrijk middel om de 
veiligheid in de gevangenis te verbeteren. In de Gevangenismaatregel is daarin voorzien in artikel 29, 
tweede en derde lid (welk artikel valt onder Maatregelen in verband met de veiligheid, orde en 
strafvordering): de directeur kan alle vertrekken waarin gedetineerden verblijven, regelmatig doen 
onderzoeken. De bij een onderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid, aangetroffen voorwerpen 
kunnen in verband met de veiligheid, orde en goede gang van zaken in het gesticht terstond in bewaring 
genomen worden. 
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4.34 Uit de door eiseres gegeven toelichting is onvoldoende op te maken dat dit onderdeel van het 
gevorderde dat het eiseres ook in die zin voor ogen staat. Veeleer lijkt het eiseres te doen te zijn om met 
een protocol te waarborgen dat er bij celdoorzoekingen zo min mogelijk goederen van gedetineerden 
worden vernield dan wel dat vernielde goederen worden vergoed.  
 
4.35  Volgens verweerder moet dit onderdeel als onvoldoende gespecificeerd van de hand worden 
gewezen, omdat niet duidelijk is wat er in het protocol zou moeten staan, althans moet de termijn 
worden verruimd. 
 
4.36  Het Gerecht slaat ook in dit verband acht op de bevindingen en aanbevelingen van de CPT 
(bladzijde 117): 
 
“253. A number of prisoners complained about the manner in which cell searches were carried out 
by a special unit of officers wearing balaclavas and accompanied by dogs. They stated that during 
the last search in December 2013, the officers had thrown all the belongings in the cell onto the 
floor and trampled over them, breaking several personal possessions and dirtying clothes and 
bedding. 
The CPT wishes to emphasise that it is opposed to the wearing of balaclavas by special purpose 
units carrying out operations within penitentiary establishments. The Committee recognises 
that, for operational and/or security reasons, the wearing of protective helmets may be necessary. 
However, it should be ensured that subsequent identification of the officers concerned is always 
possible by the relevant authorities and by prisoners, through not only a clearly distinctive badge 
but also a prominent identification number on each uniform/helmet. In addition, interventions of 
this type should be video recorded (e.g. with tactical cameras as part of the equipment of the 
penitentiary officers concerned). A prisoner from the cell being searched or an independent 
observer should be present to ensure the search is carried out correctly. 
The CPT recommends that a clear protocol for cell searches be drawn up, taking into 
account the above remarks.”; 

 
alsmede op de destijds door gedaagde gegeven reactie op die aanbeveling:  
 
“It is correct that no written policy has yet been drafted on how cell inspections should be 
conducted. That does not mean that the importance of conducting good cell inspections is 
not endorsed. Cells are indeed inspected twice a week, or more often if deemed necessary, 
under the supervision of the duty officer. In the wake of two violent incidents, several cell 
inspections were conducted in cooperation with the St Maarten Volunteer Corps, the St 
Maarten Police Force, and the Marine Corps. This was a highly productive partnership, 
which led to the discovery of various prohibited items, which were immediately confiscated . It 
has now been agreed to conduct such inspections once a month. The Minister of Justice, in 
collaboration with the prison governor, will assess whether it is possible to formalise this 
decision in writing, within the current financial and capacity constraints.” 

 
4.37 Hoewel aan eiseres dus kan worden toegegeven dat ook op dit punt door de CPT een 
aanbeveling is gegeven, geldt evenzeer dat door gedaagde destijds in reactie derhalve geen concrete 
toezegging op dit punt is gedaan. Daarmee is, in het van het voorliggende beoordelingskader van een 
kort geding, zowel onduidelijk waarin de urgentie is gelegen als ook welke inhoud van het protocol 
eiseres voor ogen staat. Dit onderdeel van het gevorderde zal dan ook worden afgewezen. 
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Veiligheid, overpopulatie 
 
4.38 De vordering  6 strekt ertoe dat er maximaal twee personen op een cel gedetineerd mogen 
worden. Eiseres baseert zich op de bevindingen van de CPT, waaruit blijkt dat per gedetineerde een 
leefruimte van minimaal 4 m2 moet worden gegarandeerd, terwijl in de gevangenis thans drie 
gedetineerden per cel van 10 m2 worden opgesloten; alsmede op eerdere toezeggingen van gedaagde 
ten aanzien van capaciteitsuitbreiding. Volgens eiseres wordt met deze wijze van detineren  inbreuk 
gemaakt op fundamentele mensenrechten, hetgeen bijdraagt aan de onveiligheid van de situatie in de 
gevangenis. 
 
4.39 Volgens verweerder ontbeert deze vordering elke rechtsgrond, omdat wet noch verdrag 
voorschrijven dat het aantal gedetineerden per cel is gemaximeerd tot twee personen. 
 
4.40 Onweersproken is dat er thans in de gevangenis tot drie gedetineerden per cel worden 
ingesloten, en dat de celgrootte 10 m2 bedraagt. Aan verweerder kan worden toegegeven dat in 
verdragen noch in de wet een maximum aantal gedetineerden per cel wordt genoemd. Evenmin is een 
wettelijk verankerde minimale leefruimte terug te vinden in verdrag of wet. 
 
4.41 Toch ontbeert de vordering niet reeds daarom iedere rechtsgrond. Eiseres heeft immers 
onweersproken toegelicht dat de te krappe bezetting van de cellen bijdraagt aan de stress, 
onoverzichtelijkheid en daarmee aan de onveiligheid binnen de gevangenis. Daarmee is de kwestie die 
met deze vordering aan de kaak wordt gesteld wel degelijk relevant voor de te beoordelen en eventueel 
op te heffen en te voorkomen onrechtmatige situatie in de gevangenis.  
 
4.42 De CPT heeft in zijn laatste rapport hieraan de volgende bevindingen en aanbevelingen gewijd 
(bladzijde 112): 
 
“241. The material conditions were the same as those described in the report on the 2002 visit and 
could generally be described as satisfactory. However, the cells (10 m²) continued to accommodate 
up to three prisoners which made for cramped living conditions even taking into account that 
inmates could spend much of the day out of their cells in the corridor running the length of each 
spur (equivalent to 5 cells). Further, the delegation noted that several cells continued to have 
problems of leaking water, even after having been renovated. Prisoners also complained about a 
lack of cleaning products and the glare from the ubiquitous use of white paint in all outdoor areas; 
an issue that can be addressed locally. 
All prisoners, section by section, were offered one hour of outdoor exercise every day. 
The CPT recommends that cells of 10 m² do not accommodate more than two 
prisoners, and ideally that they only hold one prisoner. Further, the Committee would like to 
be informed of the state of repair of the prison following the renovation work, including as 
regards the association and exercise rooms.”; 

 
waarop destijds door  gedaagde als volgt is gereageerd (bladzijde 72): 
 
“The renovation of Point Blanche Prison has now been completed. Changes include the repainting 

of the gymnasium, which has also been equipped with new fire extinguishers. The 
renovation plan did not include the refurbishment of the office of the Inmates Association. An 
effort will be made to see whether this room too can be renovated within the existing financial constraints. A start 
was made recently on the prison's expansion: two additional 
floors are being built onto the existing cell block. The government expects that this 
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expansion will enable compliance with the CPT's recommendations regarding the minimum 
number of square metres per detainee.”  

 
Hierover heeft de Raad voor de Rechtshandhaving als volgt gerapporteerd (zie 3.5.2 en verder, 
Overbevolking gevangenis): 
 
“(…)Bevindingen 
Officieel zijn er vier mannen afdelingen: jeugd (18-24), HvB (9 maanden - 4 jaar), langgestraften (>4 jaar) en 
preventief. Echter, door de kleinschaligheid en de aanwezigheid van gangs, komt het er in de praktijk op neer dat 
iedereen dicht op elkaar zit en veel contact heeft (ook jongvolwassen met volwassen mannen). De uitbreiding van 
de gevangenis ligt al geruime tijd stil, waardoor vooralsnog geen extra celruimte voorhanden is. De gedetineerden 
zijn niet te spreken over de algehele hygiëne in de gevangenis. Zij verblijven met drie gevangenen op één cel, wat 
als zeer krap wordt ervaren. (…)  
 
Conclusie 
De accommodatie waar de gedetineerden verblijven voldoet deels aan de daarvoor geldende standaarden. 
Verbetering is nodig op het gebied van de leefruimte per gedetineerden. Voorts verdienen de aankleding van de 
cellen (stoelen) en de algehele hygiëne in onder meer de recreatieruimten de aandacht. Het bovenstaande toont 
volgens de Raad aan dat de geplande nieuwbouw dringend nodig is en op korte termijn van start zou moeten gaan. 
Hiermee zou deels de overbevolking van de gevangenis tegengegaan kunnen worden. (…) De aanbeveling van het 
CPT omtrent maximaal twee man op een cel is niet opgevolgd. Voorts is ook de aanbeveling aangaande het 
tegengaan van overbevolking in de gevangenis niet opgevolgd.” 

 
4.43 Gedaagde heeft, nadat voorgaande bevindingen ter zitting zijn voorgehouden, erkend dat de 
leefruimte van de cellen ontoereikend is om bij een bezetting van drie gedetineerden de minimale 
leefruimte van 4 m2 per persoon te bieden. Ook is onweersproken dat deze situatie in belangrijke mate 
bijdraagt aan de onveiligheid. Gedaagde verklaart dat aan de uitbreiding van de capaciteit gewerkt 
wordt en dat er nieuwbouw zal worden toegevoegd aan de bestaande bebouwing van de gevangenis, 
maar dat niet is aan te geven wanneer dit zal zijn voltooid. 
 
4.44 Het Gerecht stelt aan de hand van voorgaande vast dat met het detineren van drie personen op 
een cel van 10 m2 als onrechtmatig dient te worden beschouwd en dat de onveiligheid die hierdoor in 
de hand wordt gewerkt ook maakt dat er sprake is van een spoedeisendheid belang om hierin 
verbetering te krijgen.  
 
4.45 Evenwel is het binnen het kader van een kort geding niet goed mogelijk om ter opheffing van 
genoemde situatie  een uitvoerbare voorziening te treffen. Er liggen immers aan de hand van hetgeen 
naar voren is gebracht en is onderbouwd maar twee mogelijkheden voor de hand: het uitbreiden van de 
celcapaciteit en/of het terugdringen van de populatie door middel van bijvoorbeeld heenzenden van 
gevangenen met Electronisch Toezicht. Een beslissing die ziet op uitbreiding van de celcapaciteit laat 
zich onvoldoende binnen een reële, voor het Gerecht bepaalbare en haalbare termijn bepalen. 
Beslissingen die vergen dat de populatie wordt teruggedrongen gaan de mogelijkheden van het Gerecht 
in het kader van dit kort geding te buiten, nu de nodige (wettelijke) handvatten voor verantwoorde 
beslissingen op dat punt ontbreken. Om die reden zal het in dit kader gevorderde worden afgewezen.  
 
4.46 Voorgaande doet evenwel niet af aan de (herhaalde) toezeggingen van gedaagde op dit punt  
noch aan de noodzaak deze gestand te doen. 
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4.47 Ook van belang voor het terugdringen van de overpopulatie kan zijn het gevorderde onder 15, 
dat ziet op een strafkorting van 10% voor alle gedetineerden. Eiseres acht een dergelijke korting 
geboden als compensatie voor de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenis. Eiseres voert aan dat 
dit zal bijdragen aan de veiligheid omdat het de populatie zal terugdringen. Zij heeft in dat verband een 
stuk overgelegd (Inmates Communique no. GWS-002-2002) waaruit blijkt dat eerder een dergelijke 10% 
korting is toegepast door de Minister van Justitie van (destijds) de Nederlandse Antillen. 
 
4.48 Volgens gedaagde dient deze vordering te worden afgewezen omdat er geen rechtsgrondslag 
noch een feitelijke grondslag voor is aangedragen door eiseres. Gedaagde betoogt dat dit onderdeel van 
de vordering een politiek doel dient, dan wel marketing. 
 
4.49 Beslissingen die vergen dat wordt ingegrepen in de duur van de strafrechtelijke detentie gaan de 
mogelijkheden van het Gerecht in het kader van dit kort geding te buiten, gelet op het wettelijk 
verankerde systeem van bevoegdheden ten aanzien van het opleggen en tenuitvoerleggen van de 
straffen, waarin aan de civiele rechter in beginsel geen bevoegdheid toekomt. Aanknopingspunten voor 
verantwoorde beslissingen hierover met de nodige basis rechtens zijn niet aangereikt en ook overigens 
niet gebleken. Om die reden zal het in dit kader gevorderde worden afgewezen. 
 
Veiligheid, scheiden van gedetineerden 
 
4.50 Onder 7 vordert eiseres dat gedetineerden van elkaar worden gescheiden op grond van leeftijd, 
medische gesteldheid en strafduur. Volgens eiseres bestaat er thans geen overzicht meer en worden alle 
gedetineerden samen opgesloten: jongeren, volwassenen, preventieven, afgestraften en gedetineerden 
met psychiatrische problemen (voor welke groep geen hulpverlening aanwezig is). Dit is in strijd met de 
wet, aldus eiseres.  
 
4.51 Volgens gedaagde is deze vordering te ruim geformuleerd  en niet te executeren, gelet op de 
indeling van de gevangenisgebouwen. In de huidige situatie kan aan een dergelijke veroordeling alleen 
maar gevolg  worden gegeven door gedetineerden 24 uur per dag op te sluiten in hun cel. Daarbij heeft 
eiseres geen belang. Er is overigens wel degelijk sprake van een indeling, waarbij groepen die elkaar niet 
wel gezind zijn uit elkaar gehouden worden. Voor psychiatrische patiënten onder de gedetineerden is 
wel degelijk gespecialiseerde zorg: tweemaal per week komen casemanagers langs in het huis van 
bewaring van de Mental Health Foundation (MHF) en regelmatig bezoeken een psycholoog en een 
psychiater het huis van bewaring, aldus gedaagde. 
 
 4.52 Gedaagde heeft met dit verweer onvoldoende duidelijk gemaakt wat de feitelijke situatie is ten 
aanzien van het scheiden van gedetineerden. In elk geval is de feitelijke schets door eiseres van de 
situatie zoals die thans is niet althans slechts gedeeltelijk en onvoldoende gemotiveerd betwist. 
 
4.53 Over de feitelijke situatie heeft de Raad voor de Rechtshandhaving als volgt gerapporteerd (zie 
3.5.2 en verder, Overbevolking gevangenis): 
 
“(…)Bevindingen 
Officieel zijn er vier mannen afdelingen: jeugd (18-24), HvB (9 maanden - 4 jaar), langgestraften (>4 jaar) en 
preventief. Echter, door de kleinschaligheid en de aanwezigheid van gangs, komt het er in de praktijk op neer dat 
iedereen dicht op elkaar zit en veel contact heeft (ook jongvolwassen met volwassen mannen).(…)” 
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4.54 Uit dit alles leidt het Gerecht af dat de gedetineerden niet althans niet effectief van elkaar 
worden gescheiden, anders dan dat vijandelijke groepen of personen zover mogelijk uit elkaar worden 
gezet. 
 
4.55 Uitgangspunt is dat tenuitvoerlegging van de detentie in de regel plaatsvindt in gemeenschap, 
tenzij er aanleiding bestaat om de gedetineerde zijn detentie in afzondering te laten ondergaan (zie 
artikel 6 van het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen). De wet geeft evenwel 
voorschriften ten aanzien van het scheiden van gedetineerden. 
 
In artikel 7 van  Landsverordening beginselen gevangeniswezen is bepaald dat de Minister van Justitie 
een of meer gevangenissen aanwijst, waarvan afdelingen in het bijzonder bestemd zijn voor de 
opneming van mannelijke tot gevangenisstraf veroordeelden, die de leeftijd van 21 jaren nog niet 
hebben bereikt. In artikel  20 is bepaald dat onveroordeelden worden bij voorkeur niet met 
veroordeelde gedetineerden in een vertrek worden geplaatst (eerste lid) en dat mannelijke 
gedetineerden beneden de 21 jaren worden bij voorkeur afgezonderd van de volwassen gedetineerden 
(tweede lid). 
 
In artikel 4, eerste lid, van de Gevangenismaatregel is bepaald dat de plaatsing in en overplaatsing naar 
een gesticht of een afdeling van een gesticht zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van het 
regime dat het meest strookt met de persoonlijkheid van de gedetineerde, waarbij zowel op de duur van 
de straf of maatregel als op het gedrag en de mogelijkheden tot reclassering van de gedetineerde wordt 
gelet. 
 
4.56 Kortom: wettelijk uitgangspunt is dat jongvolwassen niet bij overige volwassen worden 
opgesloten en preventieven niet bij afgestraften, en dat voorts bij de  plaatsing in afdelingen rekening 
wordt gehouden met persoonlijkheid, strafduur en reclasseringsmogelijkheden. Op grond van 
vorenstaande kan worden vastgesteld  dat die aan normen niet (effectief) wordt voldaan.  Daarmee is 
de gestelde onrechtmatigheid van de huidige situatie gegeven. De keuzes van de wetgever zien op de 
bescherming van de verschillende groepen en op het bevorderen van resocialisatiemogelijkheden, uit de 
(langdurige) schending van de normen die juist door aangehaalde bepalingen beschermd worden volgt 
reeds de spoedeisendheid.  
 
4.57 Het probleem ligt daarmee helder op tafel. Dat kan niet worden gezegd van de te treffen 
voorziening. Onweersproken is dat in de huidige gebouwelijke beperkingen te weinig 
oplossingsmogelijkheden bestaan. Dit betekent dat slechts de reeds lang aangekondigde nieuwbouw, 
waarnaar gedaagde ook  in deze procedure verwijst als de oplossing waarop moet worden gewacht, 
voldoende mogelijkheden zal bieden om de indeling en scheiding van gedetineerden waartoe de wet 
noopt waar te maken. Zoals hierboven in het kader van de overpolulatie reeds is overwogen ten aanzien 
van de gebouwelijke uitbreiding van de gevangenis laat een beslissing in kort geding die ziet op 
uitbreiding van de celcapaciteit zich onvoldoende binnen een reële, voor het Gerecht bepaalbare en 
haalbare termijn bepalen. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen. 
 
4.58 Ook in het licht van de noodzakelijke scheiding van gedetineerden zij onderstreept dat van groot 
belang is dat gedaagde, ondanks dat geen voorziening wordt getroffen, de (herhaalde) toezeggingen van 
ten aanzien van de nieuwbouw gestand zal  doen. 
 
 
 



18 
 

Resocialisatie, arbeid, VI-datum   
 
4.59 Met het oog op de terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij zijn arbeid, 
resocialisatiemogelijkheden en voorbereiding op de vrijlating van belang, reden waarom deze 
onderdelen van het gevorderde (8, 9 en 10) hierna in samenhang zullen worden besproken. Zoals al 
eerder is overwogen en op zitting ook door partijen werd erkend kan voorts worden verwacht dat het 
klimaat een gevangenis die op die punten goed functioneert veiliger is dan indien dat niet het geval is.  
 
4.60 Eiseres vordert onder 8 dat aan vrouwelijke gedetineerden dezelfde mogelijkheden tot arbeid 
zal worden geboden zoals thans aan de mannelijke gevangenen wordt geboden. Zij voert daartoe aan 
dat de huidige situatie in strijd is met de wet en dat er een veilige werkomgeving gecreëerd moet 
worden waar ook de vrouwelijke gedetineerden arbeid kunnen verrichten. 
 
4.61 Gedaagde  stelt dat deze vordering onuitvoerbaar is, gelet op de indeling van de gebouwen. De 
vrouwenafdeling bevindt zich in een apart gebouw, terwijl de werkplaats (kleermakerij)zich in een ander 
gebouw bevindt, waar de mannenafdeling is. In het belang van de vrouwelijke gedetineerden (hun eigen 
veiligheid) geeft gedaagde  in deze omstandigheden voorrang aan het afgescheiden houden van de 
vrouwelijke gedetineerden van de mannelijke gedetineerden. 
 
4.62 Daarmee staat vast dat er geen mogelijkheden voor de vrouwelijke gedetineerden bestaan tot 
arbeid. Dat is, gelet op de navolgende bepalingen, in strijd met de wet. 
 
In artikel 24, eerste lid, van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen is bepaald dat de 
directeur zorgdraagt voor de beschikbaarheid van arbeid voor de gedetineerden, voor zover de aard van 
de detentie zich daartegen niet verzet. In artikel 20 en verder van de Gevangenismaatregel alsmede in 
artikel 16 en verder van het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen zijn de regels over het 
verrichten van arbeid nader uitgewerkt.  
 
4.63 Daarmee is de gestelde onrechtmatigheid van de huidige situatie gegeven. De keuzes van de 
wetgever zien op het bevorderen van resocialisatiemogelijkheden, uit de (langdurige) schending van de 
normen die juist door aangehaalde bepalingen beschermd worden volgt reeds de spoedeisendheid. 
 
4.64 Ook hier doet zich evenwel voor dat niet duidelijk is welke voorziening te treffen is om gedaagde 
deze situatie in overeenstemming te laten brengen met de wet. In de rapportage van CPT (en de reactie 
van gedaagde daarop) noch in de bevindingen van de Raad voor de Rechtshandhaving zijn toegespitste 
bevindingen te vinden ten aanzien van de arbeidsmogelijkheden voor vrouwelijke gedetineerden. Daarin 
is dus geen aanknopingspunt te vinden voor een oplossing. Enerzijds lijken de gebouwelijke beperkingen 
ook hier weer een streep door de mogelijkheden te trekken, anderzijds kan niet worden uitgesloten dat 
in het gebouw waar de vrouwen verblijven een (afgescheiden) arbeidsplaats zou kunnen worden 
gecreëerd. Ook is onduidelijk of in de situatie waarin de bewaking weer op kracht is de mogelijkheden er 
wel zouden zijn. 
 
4.65 Slotsom van voorgaande is dat geen bepaalbare en haalbare voorziening is te treffen, reden 
waarom dit onderdeel van het gevorderde zal worden afgewezen. 
 
4.66 Onder 9 vordert eiseres dat er mogelijkheden tot resocialisatie en rehabilitatie worden geboden 
in de vorm van cursussen en/of opleidingen. Volgens eiseres kent de gevangenis geen rehabilitatie of 
resocialisatieprogramma. Activiteiten zoals werk, educatie, sport en recreatie worden niet aangeboden. 
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Het dagprogramma is onder de maat en het aangeboden onderwijs is summier. Dit is in strijd met de 
wet. Eiseres stelt voor een rehabilitatiestructuur te ontwikkelen in zes fases, beginnend met opleidingen 
en trainingen, opbouwend naar weekendverlof en electronisch toezicht.  
 
4.67 Volgens gedaagde is deze vordering onvoldoende gespecificeerd en te ruim omschreven. Er is 
wel degelijk een programma voor vrije uren. Er wordt onderwijs gegeven en arbeid verricht. Er is een 
sporthal aanwezig. Er bestaan dus wel degelijk resocialisatie- en rehabilitatiemogelijkheden, aldus 
gedaagde. 
 
4.68 Uit voorgaande volgt dat in geschil is hoe de huidige situatie is de gevangenis is op dit punt. Op 
zichzelf is niet in geschil dat er resocialisatie- en rehabilitatiemogelijkheden moeten zijn. Dat volgt ook 
uit de wet, allereerst uit het hiervoor al aangehaalde artikel 30 van de Staatsregeling, waarop het 
bepaalde in artikel 3 van de Gevangenismaatregel aansluit. In artikelen 34 en 35 van de 
Landsverordening beginselen gevangeniswezen is bepaald dat de gedetineerden in de gelegenheid 
worden gesteld gebruik te maken van de in het gesticht aanwezige mogelijkheden tot onderwijs, 
vorming en recreatie en dat aan gedetineerden, voor wie zulks wenselijk wordt geacht, zoveel mogelijk 
aanvullend onderwijs wordt gegeven.  
 
4.69 De CPT heeft hierover in algemene zin als volgt gerapporteerd en aanbevolen (bladzijde 113): 
 
“At the time of the visit, there was little in the way of purposeful activities for prisoners, with 
only some 20 prisoners having work while the vast majority of prisoners idled away their days. 
The CPT recalls that the aim should be to ensure that all prisoners, including those on 
remand, spend a reasonable part of the day (i.e. eight hours or more) outside their cells, engaged in 
purposeful activities of a varied nature: work, preferably with vocational value; education; sport; 
recreation/association. A regime which provides for varied activities, as part of an individualised 
sentence plan, is essential for the welfare of prisoners during their incarceration as well as being a 
vital component in the preparation for release. 
The CPT reiterates its recommendation that activities for prisoners be further 
developed, with a view to ensuring that all prisoners (including those on remand) can spend a 
reasonable part of the day (i.e. 8 hours or more) outside their cells engaged in purposeful 
activities of a varied nature: work, preferably with vocational value; education; sport; 
recreation/association.”; 

 
waarop zijdens gedaagde destijds als volgt is gereageerd (bladzijde 73): 
 
“The government will look into the possibility of following up on this recommendation within 

the current financial constraints and having regard to the number of personnel working in the 
prison.” 

 
De Raad voor de Rechtshandhaving heeft als volgt gerapporteerd op dit punt: 
 
“(…) Het tekort aan personeel, ernstige incidenten tussen gedetineerden en het bestaan van gangs in de 
gevangenis hebben een direct negatief effect op het activiteitenprogramma van de mannelijke gedetineerden. Uit 
de interviews komt het beeld naar voren dat het voorgaande in de dagelijkse gang van zaken betekent dat het 
programma steeds soberder wordt en de gevangenen steeds minder mogelijkheden biedt dan voorheen. De 
sportmogelijkheden worden beperkt, er is sprake van werkuitval en er is vrijwel geen toegang tot basiseducatie 
voor gedetineerden vanaf 24 jaar. De gedetineerden worden bij uitval van activiteiten niet gecompenseerd. 
Hoewel de veiligheid van gedetineerden en personeel voorop staat, leidt de huidige situatie ertoe dat de 
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gedetineerden onevenredig veel uren op cel doorbrengen. Een aantal geïnterviewden merkt op dat de 
resocialisatie van gedetineerden hiermee ernstig in het gedrang komt. 
 
Luchten, recreatie en sport 
De gevangenen krijgen twee keer per dag de mogelijkheid om een uur te luchten. Er zijn vier luchtplaatsen, echter 
wordt er slechts één gebruikt wegens het tekort aan personeel. Het luchten vindt wegens veiligheidsredenen 
plaats per afdeling (het grootste gedeelte van de mannen zit op de vier afdelingen, elk bestaande uit twee gangen 
met elk vijf cellen). In de twee betreffende uren dienen de gevangenen te luchten, hun kleren te wassen en/of te 
sporten op de luchtplaats (basketbal of voetbal) of in de fitnesszaal. De luchtplaatsen zijn aan renovatie toe. In de 
fitnesszaal is een nieuwe vloer gelegd en de muren zijn geschilderd, echter zien de inspecteurs niet terug dat het 
(deels) gerenoveerd is. Hoewel de gevangenis een sport- instructeur in dienst heeft en voldoende ruimte heeft om 
sportactiviteiten te kunnen aanbieden, wordt volgens geïnterviewden hiervan slechts beperkt gebruik gemaakt 
wegens het tekort aan personeel. Voor het overige zitten de gedetineerden die niet werken het grootste gedeelte 
van de dag op hun cel, waarvan de deur van de gang beperkt open is. De recreatieve mogelijkheden zijn voorts 
zeer beperkt. De gevangenen kunnen domino of een kaartenspel spelen. Afhankelijk van het aantal jaren straf kan 
een gevangene ook een televisie en een spelcomputer op cel hebben. De pooltafel, tafeltennistafel en voetbaltafel 
in een recreatieruimte zijn of geruime tijd kapot of vertonen mankementen. Er zijn geen middelen om ze te laten 
maken. De recreatieruimten zijn aan renovatie toe en worden (vrijwel) niet gebruikt. In een van de gangen is 
tevens een kleine ruimte beschikbaar die dient als kapsalon.(…) 
 
Opleiding 
Voor veroordeelde jongvolwassenen tot en met 24 jaar is een speciaal opleidingsprogramma beschikbaar. Van 
maandag tot en met woensdag volgen zij in de ochtend- en middaguren les, waaronder wiskunde, engels, lezen, 
schrijven, talen, timmeren, lassen, koken, automonteur, computer en een General Educational Development-
programma (GED). De lessen zijn op vrijwillige basis en zij krijgen een vergoeding van NAF 1,50 om de les bij te 
wonen. Na afronding van het lesprogramma ontvangen ze een certificaat. Door het volgen van de lessen missen de 
deelnemers het luchtuur in de ochtend, echter kunnen ze nog wel luchten in de namiddag. De inspecteurs zijn zeer 
te spreken over het opleidingsprogramma, de lesmethodes en beschikbare materialen. 
lesmateriaalDe volwassenen kunnen alleen een GED-programma of computerles volgen. Een aantal respondenten 
geeft aan dat men voorheen een breder aanbod aan opleidingen had voor volwassenen.  
 
(…) Conclusie 
Van een gebalanceerd activiteitenaanbod voor alle gedetineerden, waarbij zij ook de mogelijkheid hebben om 
adequaat menselijk en sociaal contact te hebben, is in de gevangenis slechts zeer beperkt tot geen sprake. Het 
minimum aantal uren aan activiteiten waar alle gedetineerden volgens (inter)nationale wet- en regelgeving en 
standaarden recht op hebben wordt momenteel in de gevangenis bij lange na niet gehaald. Op dit punt voldoet de 
gevangenis niet aan de (inter)nationale regels en standaarden. De Raad meent dat met de instandhouding van 
deze situatie de gevangenen alleen worden opgesloten. Hiermee wordt voorbijgegaan aan een van de kerntaken 
van de gevangenis. Deze taken behelzen naast opsluiting en huisvesting, de resocialisatie van de gedetineerde 
opdat zijn kansen vergroot worden om weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Problemen met 
betrekking tot personele aangelegenheden zouden geen weerslag moeten hebben op de continuïteit van het werk 
van de gedetineerde. In het geval de gevangene zich meldt voor de arbeid en de arbeid uitvalt buiten de schuld om 
van de gevangene dient hij volgens de Raad daarvoor gecompenseerd te worden. (…) 
Bijzondere aandacht verdient volgens de Raad het opleidingsprogramma voor de jongvolwassenen. Het 
programma is volgens de Raad veelbelovend en de Raad ziet uit naar het effect daarvan. De Raad spoort de 
gevangenis dan ook aan om deze koers vast te houden en hoopt dat de reikwijdte ervan in de toekomst uitgebreid 
zal worden naar de volwassenen. 

 
Aan de aanbeveling van het CPT omtrent een activiteitenprogramma is niet voldaan.” 
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4.70 Hoewel aan gedaagde kan worden toegegeven dat er dus wel sprake is van enige invulling aan 
de resocialisatie en rehabilitatie is aannemelijk dat deze onder de maat is, nu uit de rapportages blijkt 
dat de normen rechtens niet worden gehaald. 
 
4.71 Er zijn ook in dit verband dus beperkingen die door de gebouwelijke situatie zijn ingegeven, 
zoals de luchtplaatsen. Daarvoor zal de nieuwbouw moeten worden afgewacht en is een voorziening 
niet aangewezen, zoals hiervoor al enkele malen is overwogen. Ook volgt uit het voorgaande dat het 
tekort aan middelen maar met name ook aan inzetbaar personeel thans debet is aan de situatie. Dat 
betekent dat eerst wanneer de inzet van personeel weer op orde is op effectieve wijze kan worden 
gewerkt aan verbetering van de beschreven problemen. Hiervoor is reeds geoordeeld dat een 
voorziening zal worden getroffen om de diensten weer gevuld te krijgen met voldoende bewaarders . 
Daarvoor is een termijn bepaald van drie maanden.  
 
4.72 Van gedaagde mag worden verwacht dat  vanaf het moment dat er weer voldoende bewaarders 
kunnen worden ingezet aan het opleidingsprogramma voor de jongvolwassenen volledige uitvoering zal 
worden gegeven en dat een plan zal worden opgesteld om ook in een opleidingsprogramma voor 
volwassenen vanaf 24 jaar zal worden voorzien, met de uitvoering waarvan dan niet laten dan een half 
jaar daarna moet worden aangevangen. In zoverre zal het gevorderde worden toegewezen als hierna te 
bepalen. Overige voorzieningen in dit verband laten zich in onderhavig kader onvoldoende bepalen op 
een verantwoorde en wijze die uitvoerbaar is en in zoverre zal het gevorderde dan ook worden 
afgewezen. 
 
4.73 Eiseres heeft onder 10 gevorderd dat tijdig, in elk geval uiterlijk drie maanden van tevoren, de 
datum van de invrijheidsstelling aan de gedetineerde beschikbaar wordt gesteld. Volgens eiseres komt 
het te vaak voor dat deze datum niet bekend is bij de gedetineerde en dat hij onrechtmatig te lang blijft 
vast zitten.  
 
4.74 Gedaagde betwist dat gedetineerden te lang vast zitten omdat zij niet wisten dat hun straf erop 
zat. Gedetineerden beschikken hoe dan ook zelf over de nodige informatie om de VI-datum te kunnen 
berekenen. Toewijzing van het gevorderde kan er toe leiden dat gedetineerden niet eerder in vrijheid 
worden gesteld om de drie maanden te halen, aldus gedaagde. 
 
4.75 De wet schrijft in dit kader niets voor als door eiseres verzocht.  Wel zijn er in de meermalen 
aangehaalde rapportages bevindingen en aanbevelingen, waarop eiseres zich (zij het in algemene zin) 
heeft beroepen, over terug te vinden. 
 
De CPT schrijft (bladzijde 119):  
 
“(…)There was once again considerable confusion among the prisoners concerning the 
calculation of their respective release dates. Many inmates said that they did not know whether they 
had to serve two-thirds or four-fifths of the sentence, and several alleged that the initial date 
provided to them was changed when they approached it. This is surprising since the current 
Criminal Code of Sint Maarten clearly states in Article 131 that conditional release may be granted 
after two-thirds of sentences exceeding one year and that police detention and remand count 
towards this period. Further, Article 135(2) of the Criminal Code states that conditional release may 
be postponed to a later date or not be granted at all, upon the advice of the parole board. It is 
essential that prisoners be clearly informed of the date at which point they will become eligible for 
conditional release and that the procedures for keeping a person in prison beyond this date are 
transparent and any decision taken reasoned and reviewable, with a copy provided to the prisoner. 
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The CPT recommends that all prisoners be accurately informed of their release date 
from prison as soon as possible after their admission to prison,120 in light of the above 
remarks.(…)”; 

 
waarop gedaagde destijds als volgt heeft gereageerd (bladzijde 78): 
 
“The government endorses the importance of this recommendation. The government would 
add that it considers that detainees are already being notified accurately of the date of their 
release on parole. Nonetheless, this point will explicitly be brought to the attention of the 
governor of the prison and remand centre. It may also be noted that the new Criminal Code 
will modify the procedure for release on parole in a number of ways. For instance, the 
Criminal Code will no longer provide for release on parole after four-fifths of the sentence 
has been served. In principle, all detainees will be eligible for release on parole after they 
have served two-thirds of their sentence, provided the period of deprivation of liberty has 
lasted for at least six months. In addition, the advisory tasks and powers of the independent 
Central Probation Board ('the CCR') are being strengthened. On the basis of article 1:32 of 
the new Criminal Code, the CCR will issue recommendations on a detainee's release on 
parole.” 

 
De Raad voor de rechtshandhaving heeft hierover het volgende gerapporteerd (3.2.1) :  
 
“(…) JIS 
Sinds het eerste kwartaal van 2016 heeft de p.i. de beschikking over een bedrijfsprocessen- systeem genaamd 
Justitieel Informatie Systeem (hierna ook: JIS), inclusief een (korte) procesbeschrijving. In het systeem kunnen 
onder meer persoonlijke data, medische gegevens en incidenten aangaande de gedetineerden geregistreerd 
worden. De twee medewerkers van de gedetineerdenadministratie zijn verantwoordelijk voor de inschrijvingvan 
de gedetineerden en moeten daarvoor de pc die zich in de remise bevindt gebruiken. Echter wordt tijdens de 
interviews aangegeven dat de twee medewerkers de persoonlijke inschrijving niet verzorgen totdat de 
‘kinderziektes’ in het JIS zijn verholpen en zij daarna op de pc toegang hebben tot het nieuwe systeem. Het is niet 
bekend wanneer de fouten in het systeem gecorrigeerd zullen worden. (…) 
 
Vrijlatingsdatum 
De geïnterviewde gedetineerden geven aan dat het gebrek aan communicatie vanuit de gevangenis over de 
einddatum van hun detentie voor veel onduidelijkheid en onrust onder de gedetineerden zorgt. Er zouden 
gevangenen zijn waaraan geen einddatum is medegedeeld en er zouden foutieve data worden doorgegeven. Met 
het JIS kan ook de vrijlatingsdatum van de gevangene berekend worden, wat handmatig werk van de medewerkers 
uit handen zal nemen. Echter blijkt de formule voor het berekenen van de einddatum van de gedetineerde foutief 
ingevoerd in JIS. Dit leidt ertoe dat de gedetineerdenadministratie de einddatum op basis van het vonnis 
handmatig berekend. Controle van de berekening vindt plaats doordat beide collega’s de einddatum berekenen. 
Ook het ministerie van Justitie berekent zelf de einddatum. Het komt wel eens voor dat er een aantal dagen 
verschil zit tussen de einddata van de gevangenis en die van het ministerie. Nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden informeren de maatschappelijk werksters de gedetineerde over de einddatum. Zij delen echter niet de 
exacte datum mee, maar de maand en het jaar van vrijlating. Dit is volgens de geïnterviewden om een vertraging in 
de gereedmaking van het ministerieel besluit van vrijlating van de gedetineerde of een negatief advies van het 
ministerie van Justitie op te kunnen vangen. Het ministerie van Justitie vult in wederhoor aan dat zowel mondeling 
als schriftelijk aan de gevangenis is aangegeven dat de exacte datum aan de gedetineerde dient te worden 
medegedeeld. Voorts geven zij aan dat een niet tijdig ontvangen vonnis of een vertraging in de gereedmaking van 
de benodigde documentatie door het ministerie, negatieve gevolgen heeft voor een goed verloop van het proces 
richting de einddatum van de voorwaardelijke invrijheidstelling. (…)” 

 
4.76 Uit bovenstaande volgt voldoende dat het rechtens van belang is dat gedetineerden weten 
wanneer ze vrijkomen en dat gedaagde onderschrift dat daar een taak voor gedaagde ligt om dit tijdig 
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aan gedetineerden bekend te maken. Het Gerecht vermag niet in te zien dat er langere detentie zou 
plaatsvinden als gedaagde tijdig dient mee te delen, zoals gedaagde in de onderhavige procedure 
voorschrijft.  Het Gerecht zal dan ook het gevorderde toewijzen als hierna te bepalen. 
 
Faciliteiten 
 
4.77 Onder 12 heeft eiseres een vordering ingediend die ziet op nieuwe boeken in de bibliotheek, op 
werkende publieke telefoons en op een wasmachine of wasruimte. Volgens eiseres is er geen wasruimte 
beschikbaar en moeten gedetineerden hun kleding met de hand wassen, wat af gaat van hun luchttijd. 
Er zijn geen werkende publieke telefoons in de gevangenis aanwezig, als gevolg waarvan gedetineerden 
niet in contact kunnen blijven met hun familieleden.  Er is geen echte bibliotheek, er zijn slechts oude 
gedoneerde boeken. Dit is in strijd met de CPT-aanbevelingen, aldus eiseres. 
 
4.78 Volgens gedaagde betreft het hier pure budgetallocatie en zou bij toewijzing de rechter op de 
stoel van het bestuursorgaan gaan zitten. De prioriteit van gedaagde ligt thans bij het 
normaliseringsproces en de veiligheid. Gedaagde weerspreekt  de feitelijke situatie, zoals door eiseres 
geschetst, dus niet maar wenst behoudt zich het recht en de bevoegdheid voor te behouden om bij het 
besteden van de schaarse middelen prioriteiten aan te brengen, te meer omdat dit niet gaat om 
wettelijke verplichtingen van gedaagde.  
 
4.79 Het verweer van gedaagde wordt niet in die zin gevolgd, gelet op het navolgende. Zoals eerder 
is overwogen liggen vorderingen als onderhavige mogelijk iets verder van de directe 
veiligheidsmaatregelen verwijderd, maar onweersproken is dat verbeteringen in omstandigheden als 
deze wel degelijk bijdragen aan een beter veiligheidsklimaat in de gevangenis. Ten aanzien van 
telefoneren heeft gedaagde voorts erkend dat de afwezigheid van publieke telefoons het 
binnensmokkelen van verboden mobiele telefoons in de hand werkt, hetgeen de onveiligheid sterk 
vergroot. Het te drogen ophangen van de was aan lijntjes, gespannen over de galerijen bij de cellen (op 
ooghoogte), vermindert het zich en daarmee wederom ook de veiligheid in sterke mate. Bovendien 
betreft het hier betrekkelijke uitgaven die onmiddellijk een groot positief effect kunnen hebben.  
 
4.80  Weliswaar zien de vorderingen niet op concreet wettelijk vastgelegde verplichtingen, maar deze 
kunnen worden geschaard onder de voorgeschreven menswaardige behandeling. In die zin zijn de 
punten waarop dit onderdeel van de vordering ziet zijn in het verleden al bij herhaling bij gedaagde 
onder de aandacht gebracht in rapportages en aanbevelingen, op welke rapportages eiseres zich 
baseert. 
 
De CPT schrijft hierover (bladzijde 118) 
 
“(…) As regards the use of the telephone, a card system was in operation and prisoners could 
access the phones when they wanted. However, many of the card telephones at Point Blanche were 
not functioning, which for those prisoners, particularly foreign nationals, who did not have access to 
a mobile phone caused considerable frustration. (….) 
The CPT recommends that the card phones at Point Blanche be repaired. (….)”; 

waarop door gedaagde destijds als volgt is gereageerd (bladzijde 77): 
T 
“The renovation of Point Blanche Prison is now finished. During this renovation, 
unsatisfactory amenities were mended or replaced.(…)”. 
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Door de Raad voor de Rechtshandhaving is als volgt gerapporteerd (3.4.3, 3.4.4; 3.5.3 en 3.7.3): 
 
“(…)Bibliotheek 
Er is een bibliotheek feitelijk bestaande uit een kast met (gedateerde) leesboeken in voornamelijk de Engelse taal. 
Er zijn ook een aantal boeken in het Nederlands. Er zijn zeer beperkt juridische en religieuze informatiebronnen 
aanwezig. Er zijn geen tijdschriften voorhanden, wel hebben de gedetineerden dagelijks de beschikking over een 
aantal kranten dat onder hen rouleert. Hoewel de gevangenen toegang hebben tot de bieb, geven de 
geïnterviewden aan dat de animo voor de bibliotheek onder de gedetineerden zeer laag is. Actualisering en 
uitbreiding van de collectie zou een oplossing zijn om de animo te verhogen, aldus een aantal geïnterviewden. 
Er is een beheerster werkzaam in de bibliotheek. De bibliotheek fungeert ook als opslagruimte voor de goederen 
die de gedetineerden in de kantine kunnen kopen en voor de opslag van schoonmaakmiddelen. Voorts worden alle 
documenten (brieven) en goederen (bijvoorbeeld een playstation) van of voor gedetineerden in de bibliotheek op 
contrabande gescreend door de bibliotheek beheerster. (…)” 
 
“(...)De Raad meent dat de bibliotheek gedateerd is en toe is aan modernisering. Wellicht dat een 
samenwerkingsverband gesloten kan worden met de plaatselijke bibliotheek(…)” 
 
“Bij aankomst in de gevangenis ontvangt elke gedetineerde een laken en een sloop. Een handdoek en andere 
producten voor de persoonlijke verzorging dient de gevangene zelf aan te schaffen. Een keer per week is er een 
algemene schoonmaakdag voor elk van de vier afdelingen. De gedetineerden dienen hun cel en gang zelf schoon te 
maken. Ook moeten zij zelf hun eigen kleding en beddengoed met de hand wassen op de luchtplaats. De 
luchtplaats heeft schuilmogelijkheden en oogt vervallen.” (…) 
 
“Telefoneren 
Het betaalde telefoonsysteem in de celgangen is al geruime tijd buiten gebruik. Een respondent van het 
managementteam geeft aan dat alles gereed is voor installatie van de telefoons, echter moet het ministerie van 
Justitie eerst de betaling nog uitvoeren. De gedetineerden kunnen door middel van een afspraak met de 
maatschappelijk werksters bij haar op kantoor bellen op kosten van de gevangenis. De huisregels gaan nog uit van 
de situatie dat er een telefoonhok met telefoonkaarten beschikbaar is. (…)De betaalde telefoons zijn niet 
overeenkomstig de aanbeveling van de CPT gerepareerd.(…)” 

 
4.81 Uit voorgaande is voldoende af te leiden dat het aanwezig zijn van een publieke telefoon een 
element is van de bedrijfsvoering van de gevangenis die de veiligheid en de menswaardigheid dient en 
door gedaagde ook is onderschreven. In zoverre is dit voldoende urgent te achten. Naar het oordeel van 
het Gerecht is het ten aanzien van de bibliotheek en het verschaffen van een wasmachine en 
was/droogruimte niet anders. Om de situatie met die normen in overeenstemming te brengen zal het 
gevorderde worden toegewezen als hierna te bepalen. Gelet op de normaliseringsperiode van drie 
maanden zal bij die termijn aansluiting worden gezocht. 
 
Medische zorg 
 
4.82 Onder 13 vordert eiseres dat op kosten van gedaagde gedetineerden de mogelijkheid krijgen om 
een tandarts, oogarts of specialist te zien;  een huisarts de gevangenis drie keer per week bezoekt en 
een tandarts de gevangenis eenmaal per week bezoekt.  Veel gedetineerden hebben behoefte aan de 
zorg van een tandarts of oogarts maar kunnen dat nu niet krijgen omdat zij dit volgens gedaagde zelf 
moeten betalen, hetgeen volgens eiseres in strijd is met de wet. 
 
3.83 Gedaagde acht dit een ongelukkige geformuleerde vordering, die buiten bespreking zou moeten 
blijven. Volgens gedaagde wordt aan de wettelijke verplichtingen voldaan en is het eiseres om een 
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betere dan de wettelijk voorgeschreven vergoeding te doen. De gestichtsarts bepaalt wie specialistische 
zorg kan krijgen en tandartszorg  valt buiten ‘het pakket’. 
 
4.84 Gedaagde erkent derhalve dat tandartszorg thans niet wordt aangeboden (onduidelijk is 
gebleven of dat ook voor specialistische zorg geldt).  Partijen zijn vooral verdeeld over de uitleg van de 
wet, in casu paragraaf 3 van de Gevangenismaatregel. Daarin is - voor zover in dit kader relevant - 
bepaald ten aanzien van medische verzorging en voorzieningen: 
 
Artikel 7 
1. De minister, daarin bijgestaan door het diensthoofd en de directeuren, draagt zorg voor passende medische 
verzorging van de gedetineerden. 
2. Aan een gesticht zijn een of meer artsen en tandartsen verbonden. 
 
Artikel 9 
1. De gedetineerde die de gestichtarts of -tandarts wenst te bezoeken, kan dat kenbaar maken op de wijze zoals 
door de directeur is bepaald. 
2. Medisch onderzoek of medische behandeling door een specialist vindt uitsluitend plaats na verwijzing door de 
gestichtarts. 
3. In overeenstemming met de gestichtarts wordt de gedetineerde die bij wijze van spoed medisch onderzoek of 
medische behandeling nodig heeft, de gelegenheid daartoe gegeven. 
4. Indien in het kader van een onderzoek of behandeling als bedoeld in dit artikel, medicijnen of hulpmiddelen 
worden voorgeschreven door een arts of tandarts, anders dan de gestichtarts of -tandarts, behoeft de verstrekking 
daarvan de instemming van de gestichtarts. 
5. De kosten verbonden aan een onderzoek of behandeling als bedoeld in dit artikel, alsmede de kosten verbonden 
aan de verstrekking van in dat kader door een arts of tandarts voorgeschreven medicijnen of hulpmiddelen komen 
ten laste van Sint Maarten. 
 
Artikel 10 
1. De gedetineerde wordt toegestaan om zich voor eigen rekening of rekening van een derde door een bevoegde 
arts of tandarts te laten onderzoeken en behandelen. 
2. De directeur kan een verzoek tot inschakeling van een arts of tandarts als bedoeld in het eerste lid, alleen 
afwijzen op grond van het advies van de gestichtarts. 
3. De kosten verbonden aan een onderzoek of behandeling door een arts of tandarts als bedoeld in het eerste lid, 
alsmede de kosten verbonden aan de verstrekking van door een dergelijke arts of tandarts voorgeschreven 
medicijnen of hulpmiddelen worden verrekend met de post “Zakgeld” en, voor zover nodig, met de post “Eigen 
geld” van de rekening bedoeld in artikel 19, tenzij deze door een derde zijn betaald. 

 
Uit deze wetsbepalingen volgt dat de basiszorg door een arts en tandarts op kosten van gedaagde aan 
de gedetineerde worden aangeboden door de aanwezigheid of beschikbaarheid van een arts en een 
tandarts die aan de gevangenis zijn verbonden (gestichtsarts en gestichtstandarts). Behandeling door 
een specialist op kosten van gedaagde is alleen mogelijk op verwijzing van de gestichtsarts. Als 
gedetineerden willen behandeld door een andere arts of tandarts dan de gestichtsarts (dus een 
voorkeursarts of voorkeurstandarts, dan wel een behandeling die buiten de basale zorg valt en waarvoor 
een doorverwijzing is) dan kan dat in beginsel, maar dan op eigen kosten van de gedetineerde. 
 
Kortom: (basis) artsenzorg, (basis) tandartszorg en specialistenzorg na doorverwijzing door de 
gestichtsarts wordt op kosten van gedaagde aangeboden aan de gedetineerden (door een gestichtsarts 
en een gestichtstandarts te verwezenlijken). Alle de zorg die daarbuiten valt, is voor eigen rekening van 
de gedetineerde. 
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4.85 De CPT heeft aanbevolen als volgt:  
 
“CPT recommends that the presence of the doctor at the prison be increased to the equivalent of a half-time 
position. Further, provision should be made for a dentist to visit the prison once a week and for the dentist’s 

surgery to be properly equipped.”; 
 
waarop gedaagde destijds als volgt heeft gereageerd:  
 
“The government endorses the importance of good medical facilities in detention. In consultation with the 

governor of the prison and the remand center, consideration will be given to the feasibility of following this 
recommendation by the CPT, in particular as regards a properly equipped dentist’s surgery in the detention facility. 
At a later stage, a dental care contract can be concluded with a dentist.” 

 
De Raad voor de Rechtshandhaving heeft daarover als volgt gerapporteerd (3.8.3 en verder): 
 
“(…) Medische dienst 
De gedetineerden hebben gedurende de werkweek dagelijks toegang tot de medische dienst. Er zijn drie 
gekwalificeerde en ervaren verpleegsters die doordeweeks tijdens kantooruren aanwezig zijn in de gevangenis. 
De arts bezoekt eenmaal per week een middag de gevangenis. In de avond, nacht en in het weekend draaien de 
verpleegsters piket-diensten. Indien nodig komen zij naar de gevangenis, onderzoeken de gedetineerde en 
beslissen hoe verder. In spoedgevallen kan de arts altijd gebeld worden. De gevangene zelf komt nooit 
rechtstreeks telefonisch in contact met de arts. Bij afwezigheid van de arts is er een vervanger beschikbaar.(…) 
 
Tandarts 
Er is geen tandarts in dienst van de gevangenis en er is ook geen tandarts die de gevangenis bezoekt. De 
tandartsstoel midden in de kamer van het medisch personeel is al geruime tijd kapot. De gevangene dient op eigen 
kosten gebruik te maken van een externe tandarts.(…) 
 
Conclusie  
(…) Aan de aanbevelingen van het CPT omtrent de parttime inzet van een arts en het een keer per week bezoeken 
van de gevangenis door een tandarts is niet voldaan. Ook het voor de tandarts benodigde instrumentarium 
ontbreekt.(…)” 

 
 
4.86 Uit voorgaande volgt dat er een gestichtsarts is die de gevangenis eenmaal bezoekt en in 
spoedgevallen altijd gebeld kan worden. Voor zover eiseres heeft willen betogen dat hiermee niet aan 
de wettelijke voorschriften is voldaan volgt het Gerecht dit niet. Een uitbreiding van de beschikbaarheid 
en aanwezigheid van de gestichtsarts zou ongetwijfeld de zorg ten goede komen, maar onvoldoende is 
onderbouwd dat met het huidige niveau van zorg door de gestichtsarts urgente problematiek ontstaat 
waarvoor een voorziening als gevorderd dient te worden getroffen. In zoverre zal de vordering dan ook 
worden afgewezen. 
 
4.87 Vast staat dat er geen gestichtstandarts is die de basale tandartszorg op kosten van gedaagde 
verzorgt, zoals de wet voorschrijft. Dit vormt een spoedeisend belang van de gedetineerden. Daarin zal 
moeten worden voorzien. In zoverre zal de vordering worden toegewezen als hierna te bepalen, waarbij 
opnieuw aansluiting zal worden gezocht bij de normaliseringstermijn van drie maanden. Ook zal worden 
voorzien in de vergoeding van de specialistische hulp na doorverwijzing door de gestichtsarts, als hierna 
te bepalen. In zoverre zal de vordering dan ook worden toegewezen. 
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Bezoek van de advocaat 
 
4.88 Onder 14 vordert eiseres dat gedetineerden hun raadslieden kunnen ontvangen en dat aan deze 
raadslieden toegang wordt verschaft tot de gedetineerden van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
uur tot en met 17:00 uur. Eiseres licht toe dat dit voorheen het geval was, maar dat de (toenmalige) 
directeur van de gevangenis op 19 mei 2016 heeft besloten om de donderdag te schrappen als 
mogelijke bezoekdag voor de raadslieden. Daarnaast is er toen ook nog een belemmering opgeworpen 
voor het bezoek op andere dagen: er dient een dag van te voren een afspraak te worden gemaakt voor 
het bezoek van een raadsman/vrouw. Daarmee loopt Sint Maarten al enige tijd uit de pas met Curaçao  
en Aruba. Deze beperkingen zijn in strijd met de wet, aldus eiseres.  
 
4.89 Gedaagde verweert zich als volgt. De directeur heeft de wettelijke bevoegdheid om maatregelen 
ten aanzien van bezoek vast te stellen. Daartoe bestond noodzaak omdat voorheen advocaten telkens 
onaangekondigd binnen kwamen, hetgeen leidde tot verstoring van het dagprogramma of van het eten 
van gedetineerden. De maatregelen zijn dus in overeenstemming met de wet. 
 
4.90 Vast staat dat er sinds 25 mei 2016 een bezoekmaatregel wordt toegepast in de gevangenis 
ingevolge waarvan advocaten hun cliënten kunnen bezoeken op maandag tot en met woensdag en op 
vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur en dat advocaten een dag van te voren 
dat zij een cliënt komen bezoeken.  Daarvoor gold een ruimere regeling, op grond waarvan ook bezoek 
mogelijk was op donderdag en aankondiging een dag van tevoren niet was vereist. De vraag ligt voor of 
met deze beperkingen een onrechtmatige inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de gedetineerden. 
 
4.91 In de wet is als volgt voorzien in bezoek door raadslieden. 
 
In artikel 48, eerste en tweede lid,  Sv is ten aanzien van rechtskundige bijstand bepaald dat de 
verdachte heeft het recht zich, overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek, door een of meer door 
hem gekozen of toegevoegde raadslieden te doen bijstaan. Hem wordt daartoe, wanneer hij dit 
verzoekt en hem rechtens de vrijheid is ontnomen, zoveel mogelijk met inachtneming van de 
huishoudelijke reglementen van de inrichting waarin hij verblijft, de gelegenheid gegeven zich met zijn 
raadsman of raadslieden in verbinding te stellen. 
 
In het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen zijn in artikelen 23 en 24 bepalingen 
neergelegd die zien op bezoekmogelijkheden voor de gedetineerden.  
In artikel 23, eerste en tweede lid is bepaald dat de directeur  de tijdstippen vaststelt gedurende welke 
de gedetineerde bezoek mag ontvangen in het gesticht en dat de bezoekuren bedragen tenminste 12 
uren per week bedragen, waarvan tenminste 6 uren op zaterdag of zondag. 
In artikel 24 is bepaald dat de directeur beslist omtrent de toelating van personen die zich voor bezoek 
hebben aangemeld (eerste lid) en dat gewezen gedetineerden schriftelijk, uiterlijk vier dagen voor het 
bezoek, een verzoek om toelating bij de directeur moeten indienen (tweede lid). Op grond van het 
derde lid 3, aanhef en onder a hebben advocaten die hun cliënten wensen te bezoeken vrije toegang 
met in achtneming van het bij of krachtens artikel 23 bepaalde.  De regels doet de directeur tijdig 
kenbaar maken aan de gedetineerde (vijfde lid). 
 
4.92  Uitgangspunt is dus een zo ruim mogelijke (zo min mogelijk belemmerde) vrije toegang van de 
advocaat tot de gedetineerde die zijn client is.   De directeur van de gevangenis heeft ruimte om nadere 
regels te stellen, over de tijdstippen, de lokalen, hoeveel personen tegelijk aanwezig mogen zijn 
enzovoort. Inperkingen kunnen - binnen de grenzen van een redelijke belangenafweging - 
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gerechtvaardigd worden door belang van de veiligheid, orde of goede gang van zaken in het gesticht (de 
gevangenis). De vraag is of dat met de twee inperkingen (niet op donderdag, alleen op vooraankonding 
van een dag) het geval is. 
 
4.93 In het verweer valt op dat nauwelijks is onderbouwd waardoor deze beperkende maatregelen 
waren ingegeven. Op zichzelf is te volgen dat het onwenselijk kan zijn om gedetineerden uit hun 
activiteit of maaltijd te halen, maar dat lijkt veeleer een belang van de gedetineerde zelf om ongestoord 
te kunnen eten of sporten. De gedetineerde is evenwel niet verplicht zijn advocaat te allen tijde te 
ontvangen. Bovendien is daarmee niet verklaard waarom de donderdag is geschrapt uit de aangewezen 
tijdstippen. Ter zitting is nader toegelicht door gedaagde dat de lage bezettingsgraad van het bewakend 
personeel debet is aan de beperkende maatregelen. 
 
4.94 Met de voorzieningen betreffende de bezettingsgraad van de diensten van de bewaarders 
behoort het probleem, dat aanleiding vormde voor  de beperkende maatregelen, te worden opgelost. Er 
is voldoende spoedeisend belang om erin te voorzien dat na ommekomst van de betreffende termijn 
van drie maanden ook de belemmeringen weer kunnen worden opgeheven. Wel is denkbaar dat met 
het oog op de veiligheid, orde of goede gang van zaken in de gevangenis enige vooraankondiging 
wenselijk is. Deze zal, nu niet is gebleken van verdergaande noodzaak, kunnen worden gelimiteerd tot 
een uur voor het betreffende verzoek. Het gevorderde zal dan ook worden toegewezen als hierna te 
bepalen. 
 
Politiebureau/Huis van Bewaring 
 
4.95 Eiseres vordert onder 4 dat ophoudcel in het politiebureau wordt gerenoveerd, de nieuwe 
strafcellen in het politiebureau door het Huis van Bewaring in gebruik worden genomen en/of de 
leefomstandigheden in het Huis van Bewaring worden verbeterd. Eiseres voert aan dat de cellen niet 
voldoen aan de normen, omdat er soms te weinig leefruimte voor de gedetineerden bestaat. 
Ingebruikname van de nieuwe cellen kan dat oplossen. De ophoudcel is in slechte toestand: de deur zit 
vaak vast, hetgeen onveilig is, en het is er te koud, waardoor gedetineerden onderkoeld kunnen raken, 
aldus eiseres. 
 
4.96 Volgens gedaagde is eiseres niet-ontvankelijk als het gaat om de ophoudcel, omdat daarin geen 
veroordeelden of in bewaring gestelden worden opgesloten. De personen die daarin worden opgesloten 
zijn degenen die net zijn aangehouden, en die vallen buiten de statutaire belangenbehartiging van 
eiseres. De vordering betreffende de ingebruikname  van de nieuwe cellen acht gedaagde ongegrond, 
omdat deze cellen al in gebruik zijn genomen. De vordering betreffende de verbetering van de 
leefomstandigheden is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen, aldus gedaagde.  
 
4.97  In artikel 5 van de Statuten van eiseres staat als doelstelling: “To promote the general interest 
of detained / convicted persons in Sint Maarten”.  Dat de personen in een ophoudcel nog niet in detentie 
verblijven, maar slechts worden opgehouden, is een punt dat door gedaagde met recht is gemaakt. 
Daarmee vallen de belangen van hen die in de ophoudcel verblijven buiten de statutaire 
belangenbehartiging van eiseres. In zoverre dient de vordering dan ook te worden afgewezen. 
 
4.98 Eiseres heeft haar stelling, dat de nieuwe cellen nog niet in gebruik zijn genomen, in het licht 
van de gemotiveerde betwisting door gedaagde op dat punt onvoldoende onderbouwd. Ook dit 
onderdeel van het gevorderde zal dan ook worden afgewezen. 
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4.99 Ten slotte is de vordering die ziet op verbetering van de omstandigheden in het Huis van 
Bewaring ook in de toelichting van eiseres onvoldoende concreet uit de verf gekomen. Deze zal dan ook 
als onvoldoende bepaalbaar worden afgewezen. 
 
Non actiefstelling of schorsing van directeur Rohan 
 
4.100 Onder 3 vordert eiseres dat Rohan op non-actief wordt gesteld of geschorst in afwachting van 
de strafrechtelijke onderzoeken jegens hem. Deze directeur heeft de gevangenis niet onder controle, is 
vanuit het OM onbetrouwbaar en corrupt genoemd en is verdachte in twee strafrechtelijke 
onderzoeken. Deze directeur kan de veiligheid van de gedetineerden niet garanderen en dient dus te 
worden vervangen, aldus  eiseres. 
 
4.101 Gedaagde acht deze vordering, die erop neer komt dat gedetineerden hun directeur proberen 
weg te krijgen, ongehoord. Gebrek aan vertrouwen in de directeur inder de gedetineerden is geen grond 
voor de gevraagde maatregelen. Deze vordering moet als onvoldoende onderbouwd worden 
afgewezen. Bovendien is de directeur thans met langdurig verlof en is er een nieuw management team 
aangesteld, aldus gedaagde. 
 
4.103 Voor zover er rechtens al mogelijkheden zouden bestaan voor gedetineerden om vorderingen in 
te stellen die zien op de rechtspositie van de directeur van de gevangenis waarin zij verblijven, is met 
het langdurig verlof van Rohan en de aanstelling van een nieuw management team in elk geval het 
(spoedeisend) belang aan deze vordering komen te ontvallen. De vordering onder 3 zal dan ook worden 
afgewezen. 
 
Dwangsommen en uitvoerbaarheid bij voorraad 
 
4.104  In de lange voorgeschiedenis van niet uitgevoerde aanbevelingen en toezeggingen ziet het 
Gerecht aanleiding om dwangsommen op te leggen als prikkel tot nakoming door gedaagde, waarbij wel 
een matiging en maximering zal worden toegepast als hierna te bepalen. In de spoedeisendheid van het 
gevorderde ziet het Gerecht daarnaast grond voor de gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad, 
waartegen overigens op zichzelf geen verweer is gevoerd. 
 
Proceskosten 
 
4.105 Voorgaande betekent dat de vordering hierna grotendeels, althans voor een overwegend deel, 
zal worden toegewezen. Gedaagde zal hierna in de proceskosten van eisers worden veroordeeld die tot 
op heden kunnen worden begroot op NAf 1.699,50 waarvan NAf 450,00 aan griffierecht, NAf 1.000,00 
aan gemachtigdensalaris en NAf 249,50 aan betekeningskosten. 
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5. Beslissing      

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding, 
 
5.1 gelast gedaagde binnen drie maanden na dit vonnis ervoor zorg te dragen voor een bezetting 
van minimaal zes bewaarders per dienst, volgens een inroostering van drie acht-uursdiensten per 24 
uur; waarbij de bewaarders niet meer dan eenmaal per etmaal voor een acht-uursdienst worden ingezet 
(behoudens incidenteel overwerk en behoudens overdrachtsmomenten), totdat de inzetbaarheid van 
de bewaarders weer op volledige sterkte is, zodanig dat een ruimere bemensing van de diensten 
mogelijk is dan hiervoor bepaald; 
 
5.2 gelast gedaagde ervoor zorg te dragen dat aan de bewaarders de volgende 
opleidingen/cursussen worden aangeboden: first aid, emergency response, communication and 
motivation, zodanig dat deze kunnen worden gevolgd en voltooid  in de periode vanaf drie maanden tot 
12 maanden na dit vonnis, tenzij  gedaagde eerder een meeromvattend en structureel 
opleidingsprogramma in werking heeft gezet;     
 
5.3 gelast gedaagde ervoor zorg te dragen dat vanaf drie maanden na dit vonnis volledig uitvoering 
zal worden gegeven aan het opleidingsprogramma voor jongvolwassenen en om dan tevens een 
opleidingsprogramma voor volwassenen ouder dan 24 jaar vast te stellen en binnen negen maanden na 
dit vonnis te beginnen met de uitvoering daarvan door het aanbieden van dat onderwijs aan de 
gedetineerden van 24 jaar en ouder; 
 
5.4 gelast gedaagden om niet later dan een maand voor hun vrijlating, de desbetreffende 
gedetineerde schriftelijk op de hoogte te stellen van de datum van zijn invrijheidsstelling, totdat in een 
werkwijze zal zijn voorzien die vroegtijdiger melding mogelijk maakt; 
 
5.5 gelast gedaagde om binnen drie maanden na dit vonnis zorg te dragen voor de aanwezigheid en 
beschikbaarheid van een publieke telefoon; een wasmachine en een was/droogruimte die door de 
gedetineerden kunnen worden gebruikt; alsmede om de bibliotheek van tenminste 25 nieuwe althans 
andere dan thans aanwezige leenboeken te voorzien, in afwachting van het vaststellen en in werking 
zetten van een structurele regeling voor de uitbreiding en regelmatige vervanging van de boeken; 
 
5.6 gelast gedaagde om er voor zorg te dragen dat binnen drie maanden een gestichtstandarts aan 
de gevangenis zal zijn verbonden, op vergelijkbare voet als de gestichtsarts, en die de eerste (basis) 
tandheelkundige zorg zal verlenen aan de gedetineerden op kosten van gedaagde;  
 
5.7 gelast gedaagde om de kosten van specialistische medische zorg, verleend aan gedetineerden 
op doorverwijzing door de gestichtsarts, te vergoeden; 
 
5.8 gelast gedaagde om vanaf drie maanden na dit vonnis de maatregel ten aanzien van bezoek van 
advocaten aan gedetineerden van 25 mei 2016 slechts gedeeltelijk toe te passen, in die zin dat de 
donderdag niet meer uitgezonderd zal zijn van de bezoekdagen en dat vooraankondiging van het bezoek 
een uur van te voren dient plaats te vinden, totdat een nieuwe bezoekmaatregel zal zijn opgesteld met 
inachtneming van of ruimer dan voorgaande; 
 
5.9 verbindt aan de geboden onder 5.1 tot en met 5.8 een dwangsom van US$ 500,00 per gebod, 
welke wordt verbeurd per dag of dagdeel dat gedaagde verzuimt hieraan uitvoering te geven, ingaande 
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op de dag volgend op die van de betekening van dit vonnis (behoudens de daarbij op te tellen termijnen, 
in de geboden genoemd) en met een maximum van US$. 50.000,00; 
 
5.10 veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van 
eiseres begroot op NAf 1.746,50; 
 
5.11 wijst het meer of anders gevorderde af en 
 
5.12  verklaart de verboden en veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 
    
 

 
Dit kort geding vonnis is gewezen door mr. K. Mans, rechter in het Gerecht in eerste aanleg te Sint 
Maarten, en uitgesproken in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier op 31 maart 2017.  
  


