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Procedure voor bescherming op grond van artikel 3 EVRM
Het Land Curaçao is partij bij het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).
Artikel 3 EVRM bepaalt dat: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of
vernederende behandelingen of bestraffingen”.
Uit artikel 3 EVRM vloeit voort het beginsel van “non-refoulement”. Dit is een beginsel uit het
internationale recht dat inhoudt, dat iemand niet teruggestuurd mag worden naar een land waar zijn of
haar leven in gevaar is.
Nu het Land Curaçao partij is van het EVRM en gehouden is aan dit beginsel, heeft de Minister van
Justitie die belast is met de Openbare Orde, Veiligheid en Rechtshandhaving van Curaçao een procedure
vastgesteld voor vreemdelingen die Curaçao binnenkomen en bescherming verzoeken, stellende dat ze
niet naar hun land van herkomst terug kunnen keren omdat hun leven daar gevaar loopt.
Vreemdelingen die naar Curaçao reizen en in Curaçao bescherming willen vragen omdat ze niet naar hun
land van herkomst terug kunnen keren, omdat hun leven daar gevaar lopen, moeten deze procedure
doorlopen alvorens in aanmerking te kunnen komen voor bescherming van het Land Curaçao, in het
kader van artikel 3 EVRM.
De vreemdeling dient wel voldoende aannemelijk te maken waarom zijn/haar leven gevaar loopt,
waardoor hij/zij niet naar zijn/haar land van herkomst kan terugkeren.
De vreemdeling die naar Curaçao reist en meent niet naar zijn/haar land van herkomst te kunnen
terugkeren uit vrees voor zijn/haar leven, moet de volgende procedure doorlopen.
Procedure bescherming ex. artikel 3 EVRM
De vreemdeling moet bij zijn/haar aankomst in Curaçao aan de medewerkers van de Unit
Vreemdelingenzaken Afdeling Grensbewaking van het Korps Politie Curaçao (de Grensbewaking), bij de
Lucht- of Zeehaven in Curaçao, direct aangeven, dat hij/zij een verzoek wil doen voor bescherming van
het Land Curaçao, omdat hij/zij niet terug kan keren naar zijn/haar land van herkomst uit vrees voor
zijn/haar leven.
Indien de vreemdeling NIET bij zijn/haar aankomst in Curaçao aan de medewerkers van de
Grensbewaking, zijn/haar verzoek doet, kan hij/zij later, terwijl hij/zij reeds in Curaçao verblijft, NIET
meer een verzoek doen voor bescherming.
De medewerkers van de Grensbewaking zullen na verificatie van de persoonsgegevens van de
vreemdeling, een intakegesprek met hem/haar voeren en na vastlegging van het intakegesprek, zal de
vreemdeling worden doorgeleid naar de ambtenaren van de Unit Vreemdelingenzaken, Afdeling
Toezicht en Opsporing van het Korps Politie Curaçao (de Toezicht en Opsporingsambtenaren).

2
De Toezicht en Opsporingsambtenaren, zullen de vreemdeling begeleiden naar een Politiecomplex,
alwaar verder intake omtrent het verzoek van de vreemdeling voor bescherming, zal worden uitgevoerd.
Het gehele intakeproces neemt één (1) tot twee (2) dagen in beslag.
Na het intakeproces door de Toezicht en Opsporingsambtenaren, zal de vreemdeling worden
doorverwezen naar de Toelatingsorganisatie Curaçao (TO) om een schriftelijk verzoek voor bescherming
in te dienen. De vreemdeling moet zich binnen drie (3) werkdagen, nadat hij/zij bij de Toezicht en
Opsporingsambtenaren is geweest, naar de TO begeven.
Het verzoek zal in behandeling worden genomen en indien uit de verkregen informatie van het
intakeproces en de informatie uit intern onderzoek vast staat dat de vreemdeling gevaar loopt in haar
land van herkomst, zal het verzoek om bescherming van de vreemdeling worden gehonoreerd.
Het honoreren van het verzoek om bescherming van de vreemdeling houdt in dat de vreemdeling niet
teruggestuurd zal worden naar zijn/haar Land van herkomst. De vreemdeling ontvangt een (antwoord)
brief van de Minister van Justitie op zijn/haar verzoek, waarin onder andere wordt vermeld dat hij/zij
bescherming krijgt voor een periode van één (1) jaar. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met
nog eenzelfde periode van één (1) jaar.
Het niet honoreren van het verzoek om bescherming houdt in dat de vreemdeling Curaçao binnen
uiterlijk twee (2) weken moet verlaten.
Gedurende de periode dat de vreemdeling bescherming van het Land Curaçao geniet, zal de TO ervoor
zorgen dat de vreemdeling in contact wordt gebracht met de internationale organisatie: “United Nation
High Commissioner for Refugees (UNHCR)”. Deze organisatie zal ervoor zorg dragen dat de vreemdeling
een aanvraag bij hun indient voor een vluchtelingenstatus.
Bij een positieve beslissing op de aanvraag van de vreemdeling voor een vluchtelingenstatus, zal de
vreemdeling door de UNHCR gerepatrieerd worden naar een land, welk partij is van het
Vluchtelingenverdrag.
Curaçao is GEEN partij bij het Vluchtelingenverdrag.
Bij een negatieve beslissing op de aanvraag van de vreemdeling voor een vluchtelingenstatus zal de
vreemdeling Curaçao binnen uiterlijk twee (2) weken moet verlaten.

