
Aan de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie                                                               

De heer MR. Andin C.G. Bikker                                                                                                      

L.G. Smith Boulevard nr. 76  

Oranjestad, Aruba  
 

8 Juli 2019 

Betreft: ontrevedenheid met personeel Management Team GNC. 

 

Geachte, Minister C.G. Bikker 

We komen tot u doormiddel van deze brief om ons ontrevedenheid bij het Guarda Nos 

Costa Aruba te uiten. Ons ontevredenheid komt door het manier van deligeren en om 

gaan met het personeel van de Mevr. G.E.M. HASSELL. 

Op verschillende manieren en ook verschillende keren hebben we geprobeerd om de 

problemen van de G.N.C. binnen huis te regelen, maar zo te zien is het niet mogelijk. 

Wij willen u eerst op de hoogte stellen dat wij niet tegen een strake en strenge 

werkmethode zijn, maar wel tegen een dictariele methode.  

Wat wij met een dictariele methode willen aangeven zullen wij u door verschillende 

punten die door ons samengesteld werden aangeven. 

 

De Mvr. G.E.M. HASSEL,: 

1. Is niet open voor kritiek 

2. We kunnen onze mening niet geven zonder (respectvolle) negatieve gevolgens 

3. We worden constant onder de druk gesteld dat we door anderen worden 

vervangen omdat we het werk niet kunnen dun zoals zij het wilt. 

4. We worden constant als kleine kinderen beschouwd. 

5. Collegas worden gegund door de Mvr. Hassell voor haar eigen belangen. 

6. We worden constant op een of ander manier geintimideerd. 

7. De Kinderen van de Mevr. Hassell zijn de hele dag op het werk terrein aanwezig. 

Verschillende keren werden ze door medewerkers opgehaald van school of van 

huis om bij het bureau van de G.N.C. hun dag met  haar of zonder haar te 

doorgaan.bij het werken van overwerk word het maaltijd bon met veel moeite 

gegeven tot wanneer zij het wild, of nadat medewerkers haar veel kjeren heefd 

gevraagd. 

8. Oudere in dienst worden vervangen door medewerkers die alles vertellen aan de 

Mevr. Hassell 



9. Verschillende keren zijn zij present in de vergaderingen die door het personeel en 

de Mevr. Hassell worden gehouden. 

10.  Mevr. Hassell spreekt niet met alle collega’s er zijn enkele die ze niet wilt zien en 

dat ze persoonlijk en aan andere collega’s heeft gezegd dat ze ontslag zou vragen 

voor hun. 

11. Er word constant door de Mevr. Hassell aan de medewerkers gelogen dat de 

Minister van Justitie en de D.R.H. al door haar op de hoogte gezet is dat ze op 

moeten schieten met de bevorderingen en de landsbesluiten. 

12. Het is voor haar verboden over Politiek te hebben in de GNC gebouw, terwijl zij 

en de rest van de door haar zogenoemde ‘staff team’ slecht spreekt van de vorige 

overheid. 

13. Terwijl we een Jurist nodig hebben stuurt ze de Jurist die bij de GNC behoort naar 

een afgelegen kantoor omdat ze vriend is van de vorige dienst hoofd. 

14. Er worden project dagen door door haar geprogrameerd waar wij 12 urige 

diensten draaien en wij niet op de juiste manier vergoed worden. 

15. We worden op een of andere manier gedwongen om mee te doen met 

beslissingen die zij wilt in verband met de toekomst van de GNC. 

16. We kunnen niet onze eigen mening hebben tegenover de vakbond dat wij willen 

hebben, maar moeten behoren tot de gene die zij goed vind. 

17. Bij het werken van overwerk mogen sommige mensen volgens haar alleen 

werken. 

18. We worden opgedragen om op onze rust dagen te komen werken en om 

vergaderingen te volgen zonder vergoeding 

19. Vreemdelingen worden constant onder dwang gezet om hun reisticket te kopen 

om het eiland te verlaten. 

20. Sommige vreemdelingen zijn al weken opgesloten zonder visite of telefonische 

contact, omdat zij van mening is dat deze vreemdelingen het eiland moeten 

verlaten. 

21. Vreemdelingen worden het eiland gedeporteerd zonder dat de luchtvaart 

maatschappijen weten dat ze gedeporteerden aan het vervoeren zijn. 

22. Medewerkers getrouwd met een vreemdeling word door haar niet betrouwbaar 

geschouwd. 

23. Vreemdelingen slapen op een onmenselijk manier. Soms tot 8 in een kamer 

bestemd voor 4. 

24. Vreemdelingen die asiel aanvragen worden door de staff overtuigd diet niet te 

doen omdat ze deze zeker niet zullen krijgen. 

25. Sommige vreemdelingen krijgen de gelegenheid om doormiddel van een 

meldingsplicht in vrijheid hun status op het eiland te regelen en anderen met het 

zelfde situatie krijgen deze niet. 

26. Personen van de Europeese en Amerikaanse nationaliteit die het eiland niet op 

een of ander manier het eiland niet binnen kunnen komen worden opgesloten en 



gevraagd om een vrijwillege document opgemaakt door het personeel te teken 

om opgeloten te worden totdat ze het eiland weer kunnen verlaten. 

27. Vreemdelingen krijgen terwijl hun inbewaring gesteldheid de mogelijkheid de 

gebouw te verlaten zonder toezicht van de GNC om persoonlijke dingen 

afteronden. 

28. Terwijl we dienstwagens nodig hebben voor het functioneren, rijd het personeel 

van de zogenaamde ‘staff team’ rond met de dienstwagens. 

29. Vreemdelingen die een onmiddelijke in vrijlating van de Rechter Commisarris 

krijgen worden toch gedeporteerd of invrijheid gelaten na enkele dagen. 

30. Mensen met een geldige vergunning worden inbewaring gesteld en hun 

vergunning word ingetrokken. 

We kunnen zo doorgaan met het aangeven van verschillende punten dat wij er niet mee 

eens zijn omdat ze onrechtmatig  of onmenselijk zijn. 

Ookal word deze brief niet door iedereen  betekent omdat sommige niet in de 

gelegenheid of staat zijn, of erg bang zijn voor wat er met hun zal kunnen gebueren als 

de Mevr. G.E.M. HASSELL  deze brief zou komen te zien, zijn er van overtuigd en 100% 

zeker dat wij Mevr. G.E.M. HASSEL niet meer willen als onze directeur (hoofd van dienst)  

Hierdoor willen wij dat u haar van haar positie neemt. Wij willen het niet door een 

opelijke demostratie doen omdat we er van overtuigd zijn dat deze het beste manier is 

om dit op te losse. Maar kunnen en zullen het ook op dat manier doen als we geen 

gehoor krijgen.  

Wij staan het niet meer en willen een spoedige verandering. 

We hopen u op de hoogte hebben gesteld en hopen spoedig van u een verandering te 

kunnen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cc: aan de vakbond SEPPA 

Dhr. E Marlin en Mevr. Brito Magaly 

                                                 

 


