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Als bezoeker willen wij u van 
harte welkom heten. Bezoek 
aan een gedetineerde kent 
enkele regels. Wij vragen 
uw aandacht voor onze 
toelatingsprocedure. U dient 
te allen tijde de aanwijzingen 
van het personeel op te 
volgen.



Afspraak maken 

Bezoek is slechts mogelijk op 
afspraak. U dient minimaal 24 
uur van tevoren telefonisch 
een afspraak te maken via onze 
frontdesk. Tel: (00599) 715-9000. 
Via een keuzemenu wordt u in 
contact gebracht met de frontdesk. 
Dit kan van ma. t/m vr. tussen 
9.00 - 12.00 en 13.00 – 16.00 uur. 
In het weekend is de frontdesk 
niet bereikbaar en kunnen er geen 
afspraken gemaakt worden.

Bezoekersaantallen 
en moment

Bezoek-
namenlijst

Bezoek dient op de 
bezoeknamenlijst 
van de 
gedetineerde te 
staan. 

Aantal personen

Per afspraak mogen er max. 3 
personen tegelijk op bezoek 
komen. Tijdens het bezoek mag 
er één keer gewisseld worden. Dat 
betekent dat er max. 6 personen 
op bezoek kunnen komen.

Vaste bezoekmomenten

Iedere gedetineerde heeft recht op één bezoekmoment van 45 min. per 2 weken 
op de bezoekdagen vrijdag of zondag. Gedetineerden in een plus-programma 
hebben elke week recht op een bezoekmoment van 45 min. Gedetineerden jonger 
dan 18 jaar hebben recht op iedere dag bezoek (45 min.) van ouders of voogd.

Lijst met namen

Een gedetineerde kan een lijst met namen 
van personen opstellen die bij hem/haar op 
bezoek mogen komen. Deze lijst mag bestaan 
uit maximaal 15 personen. Een gedetineerde 
wordt 1 keer per 3 maanden in de gelegenheid 
gesteld om deze lijst te wijzigen.



Toegang 
tot de inrichting

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar 
mogen uitsluitend onder begeleiding 
van een volwassene in de inrichting 
op bezoek komen.

Kinderen van 14 jaar en ouder 
mogen zelfstandig op bezoek komen 
maar moeten altijd in het bezit zijn 
van een eigen identiteitsbewijs, 
ook al zijn ze onder begeleiding van 
een volwassene.

2. 3.

1.
U dient altijd een geldig identiteitsbewijs (paspoort, sedula of rijbewijs) bij 
u te dragen om te worden ingeschreven.



Het onderstaande is niet 
toegestaan om mee te nemen 
naar de justitiële inrichting;

• Gegevensdragers en 
communicatiemiddelen, zoals 
(mobiele)telefoons, tablets, 
laptops, USB-sticks, etc. 

• Etenswaren of drank.

• Hoofdbedekking, 
zonnebrillen, rookwaren of 
portemonnees.

• Bij verdenking van verboden 
invoer kan het personeel u 
verzoeken om mee te werken 
aan fouillering. U bent hiertoe 
niet verplicht. In geval van 
weigering gaat het bezoek niet 
door en dient u de inrichting te 
verlaten.

• Invoer van drugs en wapens 
zijn uiteraard ten strengste 
verboden. Er kan een 
drugshond worden ingezet om 
dit te controleren. U bent niet 
verplicht om mee te werken. 

In geval van weigering gaat 
het bezoek niet door en dient 
u de inrichting te verlaten. 
Daarnaast kan u de toegang 
tot de inrichting worden 
geweigerd voor een periode 
van 3 maanden.

Wat mag niet
voor / tijdens 

bezoek?
Kluisjes

en detectie

Detectie

Voor uw en onze veiligheid 
wordt u gecontroleerd op 
metalen. De spullen die u 
bij zich heeft en mee naar 
binnen mogen voor uw 
bezoek, dienen ook te worden 
gecontroleerd. Deze ‘detectie’ 
houdt in dat u “piepvrij” door 
de detectiepoort dient te 
lopen en dat al uw spullen die 
u bij zich heeft  door de X-ray 
machine gaan. Deze procedure 
zal nagenoeg hetzelfde zijn 
als op een vliegveld. Kunt 
u niet “piepvrij” door de 
detectiepoort dan kunnen wij u 
niet binnenlaten.

Heeft u een medische reden 
waarom u niet “piepvrij” door 
de detectiepoort kunt, dan 
dient u eenmalig, een briefje 
van uw arts mee te nemen. Dit 
zal dan worden vastgelegd, 
zodat u de volgende keer het 
briefje niet meer nodig heeft.

Kluisjes

Niet toegestane goederen 
kunt u eventueel opbergen in 
kluisjes. Instructies hiervoor 
krijgt u van de portier.



U wordt niet toegelaten indien;
• U geen geldig legitimatie kunt tonen
• Uw legitimatie onleesbaar of ernstig  
   beschadigd is
• U niet correct gekleed bent
• U onder invloed bent van alcohol of   
   drugs
• U niet “piepvrij” door de detectiepoort    
   gaat
• U het laatste half uur van het bezoek  
   aankomt
• Uw gedrag een gevaar oplevert voor  
   orde en veiligheid
• Er contrabande (verboden goederen)  
   bij u wordt aangetroffen
• U de toegang is ontzegd

Weigeren 
van bezoek

U dient altijd correct gekleed de inrichting te bezoeken. Dit betekent dat 
korte rokken, diepe decolletés, mouwloze shirtjes, broeken boven de knie, 
zogenaamde ‘tanktops’ en hoofdbedekkingen verboden zijn. De portier zal u 
geen toegang verlenen als uw kleding niet netjes is. 

Afgezien van een korte 
begroeting en een kort 
afscheid is lichamelijk 
contact niet toegestaan. 

Lichamelijk 
contact

Kledingvoorschriften 

Kledingvoorschriften



In- en uitvoer
van goederen

Goederen meenemen

Als u goederen mee wilt nemen 
voor uw relatie, dan moet u dat van 
tevoren aan hem/haar melden. Hij/zij 
moet namelijk zelf aangeven wat er 
wordt meegebracht. Niet aangemelde 
goederen mogen niet naar binnen. Het 
inchecken van meegebrachte goederen 
kan voor of na het bezoek. Alles wat 
u invoert wordt geregistreerd. U krijgt 
een bewijs van invoer. 

Goederen uitvoeren

Wanneer uw relatie goederen 
wil uitvoeren en aan u mee wil 
geven, dan kunt u deze bij het 
in- en uitvoerloket verkrijgen. 
Na controle van de goederen 
tekent u voor ontvangst.

Geld
storten

Maximaal bedrag

Er mag een maximaal bedrag 
van $ 280,- per maand per 
gedetineerde worden gestort op 
het daarvoor speciaal geopende 
bankrekeningnummer: MCB 
4002007201 op naam van; 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
“Gedetineerden”. 
U dient de volledige naam van de 
gedetineerde en de geboortedatum op 
de betalingsopdracht te vermelden. 

Geld overmaken

Wanneer u vanuit het 
buitenland geld overmaakt 
dient u de BIC code 
MCBKBQBN toe te voegen.



Vanaf de Kaya Korona slaat u 
af naar de Kaya Papa Cornes. 
Deze weg vervolgt u naar de 
Kaminda Lagun. Na ongeveer 
1,5 km ziet u aan de rechterkant 
een verharde weg naar de JICN. 
Deze rijdt u in totdat u arriveert 
bij de parkeerplaats. Er is 
voldoende parkeerruimte om 
uw auto te parkeren. 

Route
beschrijving
Nieuwbouw 

JICN Plantage
Aruba



Plantage Aruba
Kralendijk, Bonaire 
tel: (00599) 715-9000 
fax: (00599) 717-8199


