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Jaarverslag 2010 OM

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van het Openbaar Ministerie van de voormalige
Nederlandse Antillen tot 10 oktober 2010 alsmede van het Parket van de Procureur
Generaal, het Parket Curaçao, het Parket Sint Maarten en het Parket van de BES‐
eilanden vanaf 10 oktober 2010. Bij de behandeling van de verrichtingen van de
verschillende parketten en parketonderdelen in het jaarverslag is getracht op een zo
harmonieus mogelijke wijze om te gaan met de staatkundige verandering die op 10
oktober van het verslagjaar plaatsvond.
Het jaarverslag geeft een relaas van de uitdagingen waarvoor de verschillende parket‐
ten zich geplaatst zagen, zowel op organisatorisch vlak als op het terrein van de crimi‐
naliteitsbeheersing en de wijze waarop zij deze uitdagingen tegemoet zijn getreden.
Ik spreek dan ook mijn waardering uit voor de inzet van het personeel van de verschil‐
lende parketten, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat in het moeilijke transitiejaar
2010 de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde nimmer in gevaar kwam.
De Procureur Generaal,
mr. D.A. Piar
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Organisatie van het OM
Het Openbaar Ministerie (OM) maakt, evenals het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie, deel uit van ‘de rechterlijke macht’. Het OM is belast met het toezicht op de
naleving van strafwetten en op het afhandelen van strafzaken tegen personen. Het
OM is de leider van opsporingsonderzoeken door de politie, beslist welke zaken aan
de strafrechter worden voorgelegd, en doet lichte zaken zelf af. Daarnaast is het
OM belast met de tenuitvoerlegging (executie) van rechterlijke uitspraken in straf
zaken, zowel wat betreft vrijheidsbeperkende en taakstraffen als geldstraffen.
In de nieuwe staatkundige situatie sinds 10 oktober 2010 hebben Curaçao, Sint
Maarten en de BESeilanden elk een eigen OM. Waar er voorheen sprake was van
één OM, zijn er nu dus drie zelfstandige OM’s. Elk OM wordt primair vorm en
gezicht gegeven door het (eigen) Parket van de Hoofdofficier van Justitie (HOvJ),
dat de zaken in eerste aanleg afhandelt. De HOvJ wordt bijgestaan door een staf
van officieren van justitie, parketsecretarissen en overig ondersteunend personeel.
Aan het hoofd van de drie OM’s staat één gezamenlijke Procureur Generaal (PG).
Het OM van elke entiteit bestaat uit het Parket van de HOvJ tezamen met het
Parket van de PG.
Procureur Generaal
Parket PG
Hoofdofficier

Hoofdofficier

Hoofdofficier

Parket HOvJ

Parket HOvJ

Parket HOvJ

Openbaar Ministerie
Curaçao

Openbaar Ministerie
Sint Maarten

Openbaar Ministerie
BESeilanden

Het Parket PG verzorgt o.a. de zaken in tweede aanleg (beroepszaken) van de
afzonderlijke entiteiten, coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de
grensoverschrijdende criminaliteit, en fungeert bovendien als gemeenschappelijke
beheersorganisatie (bedrijfsbureau).
Elk OM valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie
van het betreffende land. In geval van de BESeilanden is dat dus de Minister van
Justitie van Nederland. Het OM legt verantwoording af over het door haar gevoer
de beleid aan de eigen Minister van Justitie. De Minister kan het OM aanwijzingen
geven over het te voeren vervolgingsbeleid, maar dient zich in individuele straf
zaken terughoudend op te stellen.
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1. Inleiding
Sinds 2007 levert het Openbaar Ministerie (OM) een jaarverslag op voor externe part‐
ners in het kader van zijn planning en control‐cyclus. Het voorliggende jaarverslag is
een terugblik op 2010; hiermede legt het OM verantwoording af op de door hem behaal‐
de resultaten.
Het jaar 2010 kenmerkte zich door ingrijpende staatkundige ontwikkelingen, namelijk
het per 10 oktober 2010 (‘10‐10‐10’) uiteenvallen van de voormalige Nederlandse
Antillen in het land Curaçao, het land Sint Maarten en de drie Nederlandse openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De staatkundige herinrichting werkte
ook door op de structuur van het Openbaar Ministerie. Op grond van de Consensus
Rijkswet Openbare Ministeries (CRWOM) is er nu een OM Curaçao, een OM Sint Maarten
en een OM van de BES‐eilanden, elk met een eigen Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) doch
met een gezamenlijke Procureur Generaal (PG).
De indeling van het jaarverslag 2010 volgt de statuswijziging van 10‐10‐10: waar in
voorafgaande jaren alle (eerstelijns)parketten van het OM van de voormalige Neder‐
landse Antillen tezamen werden behandeld in hoofdstukken over de cijfermatige resul‐
taten, de ontwikkelingen per beleidsprioriteit en de interne bedrijfsvoering, krijgt in dit
jaarverslag elk zelfstandig parket een eigen hoofdstuk.
Het Parket PG was in 2010 druk doende met de herinrichting als organisatie die de drie
eerstelijnsparketten ondersteunt. Naast de PG geven de Advocaat Generaal, de nieuwe
coördinerend rechercheofficier van justitie en de aangetreden manager interne bedrijfs‐
voering, leiding aan dit proces.
Op Curaçao nam het aantal ingeschreven misdrijfzaken en het aantal in verzekering
gestelde verdachten wederom toe. Op de voet van het jaarplan 2009‐2010 werd te
Curaçao in 2010 evenals in 2009 o.a. sterk ingezet op de bestrijding van migratiecrimi‐
naliteit, ondanks het feit dat mensenhandel nog steeds niet strafbaar is gesteld in het
Wetboek van Strafrecht. De parketcijfers laten verschuivingen zien in de prevalentie
van de verschillende delictsoorten en in de leeftijdscategorieën van de verdachten; de
achtergronden daarvan zullen in criminalteitsbeeldanalyses worden onderzocht
teneinde de rechtshandhaving er op af te stemmen.
Sint Maarten maakte voor wat betreft de criminaliteitsontwikkeling een bewogen jaar
door. Maar liefst 12 personen kwamen daar in 2010 ten gevolge van een levensdelict te
overlijden. De opsporing van deze delicten legden een enorm beslag op de capaciteit van
politie en justitie, met als gevolg dat de opsporing van andere strafbare feiten terugliep.
Ook de detentiecapaciteit van het Huis van Bewaring/Strafgevangenis te Pointe Blanche
bleef in het verslagjaar problematisch, waardoor voorlopig gehechten onaanvaardbaar
lang in politiecellen moesten verblijven. Ter zitting werden hier overigens door het
Gerecht aanzienlijke strafkortingen voor toegekend.
Op de BES‐eilanden stond 2010 vooral in het teken van de opbouw van en transitie naar
een volwaardig Parket BES met parketonderdelen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De
instroom van zaken op Bonaire zakte, na het piekjaar 2009, terug naar het niveau van 2008.
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2. Parket van de Procureur Generaal
Het Parket van de Procureur Generaal (PG) bestaat, naast de PG, uit het Bureau Advo‐
caat Generaal (belast met de afhandeling van met name zaken in tweede aanleg, ook wel
appelzaken of hoger beroepszaken genoemd), de afdeling Beleid en Strategie (belast
met coördinerende beleidstaken, in het bijzonder de gemeenschappelijke aanpak van de
grensoverschrijdende criminaliteit) en het Bedrijfsbureau (belast met de gemeenschap‐
pelijke beheers‐ ofwel PIOFAH‐taken van de drie OM’s.

2.1. Bureau Advocaat Generaal
In 2010 heeft het Bureau Advocaat Generaal (AG) de volgende zaken afgedaan:
Soort zaken
Regulier hoger beroep
Raadkamer
Cassatie
Terugverwijzing
Gratie
Vreemdelingengratie
Herroeping V.I. en herroeping gratie
Uitlevering
LOTS en interregionale overdracht
Rijkswet Nederlanderschap
Totaal

Aantal
180
138
0
2
7
43
13
7
14
1
405

%
44,4
34,1
0,0
0,5
1,7
10,6
3,2
1,7
3,5
0,2
100,0

2.1.1. Strafzaken
Hoger beroepszaken
De hoger beroepszaken waren wat delictsoort betreft als volgt verdeeld 1 :
Delictsoort
2008
2009
2010
Vermogensdelicten
13,0
15,5
7,2
Geweld‐/levensdelicten
42,9
32,1
37,0
Zedendelicten
4,3
2,4
7,2
Drugsdelicten
16,8
26,2
15,9
Vuurwapendelicten
10,6
4,8
10,1
Verkeersmisdrijven
4,3
3,6
10,9
Overige *
8,1
15,5
11.6
Totaal
100,0
100,0
100,0
* Onder de categorie ‘Overige’ vallen onder meer fraude, mensenhandel,
mensensmokkel, ontnemingsvordering, vrijheidsberoving en witwassen.

1 De verdeling in 2010 is berekend op basis van 138 zaken. De overige 42 zaken in 2010 zijn niet gecate‐
goriseerd. Dat komt doordat bij de registratie in hoger beroep, de delictsoort pas wordt ingevuld na
vonniswijzing. Zaken die op het allerlaatste moment worden ingetrokken, zaken waarin het OM niet
ontvankelijk wordt verklaard, zaken die nog niet zijn behandeld ter terechtzitting en zaken waarin nog
geen vonnis is gewezen, worden dus niet gecategoriseerd.
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Uit bovenstaande tabel komt het beeld naar voren dat – evenals in voorgaande jaren –
de geweld‐/levensdelicten het grootste deel van de hoger beroepszaken uitmaken.
Daarna volgen de drugsdelicten. De andersoortige delicten komen aanmerkelijk minder
vaak voor.
De gemiddelde doorlooptijd van een strafzaak in hoger beroep (gemeten vanaf het
moment van instellen van hoger beroep tot de dag van uitspraak in hoger beroep) blijft
rond de 180 dagen liggen. Het gemiddelde wordt enigszins negatief beïnvloed door een
klein aantal bewerkelijke zaken dat veel zittingsdagen vergt. In vrijwel al deze straf‐
zaken gaat het om voorlopig gehechten.
Raadkamerzaken
Het jaarlijks aantal raadkamerzaken is vrij stabiel: 138 in 2010 tegenover 134 in 2009
en 140 in 2008. Van de 138 raadkamerzaken in 2010 betrof het merendeel zaken met
betrekking tot de voorlopige hechtenis, naast enkele herzieningsverzoeken (waarvan er
geen enkele slaagde). 2
Te noemen valt hier het toenemend gebruik dat door de advocatuur wordt gemaakt van
artikel 43 Wetboek van Strafvordering (WvSv), het ‘strafvorderlijk kort geding’. Gelet op
de memorie van toelichting (MvT) lijkt het artikel met name bedoeld te zijn als orde‐
maatregel teneinde een goede strafrechtsbedeling te kunnen garanderen. Vanwege de
gewijzigde jurisprudentie van het Hof kunnen ook executiegeschillen, zoals het niet
(tijdig) verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.) en het weigeren van elek‐
tronisch toezicht (ET), aan de rechter worden voorgelegd. Een executierechter is echter
niet door de wetgever voorzien in het (gesloten) stelsel van strafvordering.
Cassaties
In 2010 zijn er door het OM geen cassaties doorgezet. 3 Wel liepen nog enkele OM‐cassa‐
ties uit het voorafgaande jaar. Die waren soms ook succesvol.
Cassatie is voor het OM een ingewikkelde en tijdrovende materie. Ook heeft het Bureau
AG de nodige administratieve werkzaamheden vanwege cassaties die door verdachten
worden ingesteld (bijvoorbeeld betekeningen ten behoeve van de Hoge Raad).

2.1.2. Strafexecutie
In 2010 heeft het Bureau AG de volgende aantallen zaken behandeld die verband hiel‐
den met strafexecutie:
Gratieverzoeken
Vreemdelingengratie
Herroeping gratie

2008
40
53
3

2009
10
56
0

2010
16
43
0

2 Opgemerkt wordt dat herzieningsverzoeken in de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen
door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en niet zoals in Nederland door de Hoge Raad, worden
gedaan.
3 Wel werd enkele keren cassatie ingesteld om de termijn niet te laten verstrijken, maar daarna ingetrok‐
ken.
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(Vervolg)

Herroeping vreemdelingengratie
Herroeping V.I.
Strafvorderlijk kortgeding inzake detentie (art 43 WvSv)
Civiel kort geding inzake strafexecutie*

2008
2
11
‐
5

2009
0
24
‐
6

2010
2
13
84
0

* Tevens opgenomen in het aantal zaken waarin de AG als Landsadvocaat optreedt.

Gratieverzoeken
Het aantal normale gratieverzoeken lijkt in 2010 te zijn gestabiliseerd na een sterke
vermindering in 2009. Doelstelling is de gratieverzoeken steeds binnen de termijn van
een maand met een advies van het Parket PG naar het Hof door te geleiden ter verdere
afdoening. Wegens de suboptimale bezetting van het Bureau AG gaat de eerste aandacht
uit naar strafzaken. Er deden zich in 2010 geen gevallen voor waarin de gratie werd
herroepen.
Vreemdelingengratie
Een vreemdeling die een gevangenisstraf van minder dan vijf jaar uitzit, komt met het
oog op het tekort aan detentiecapaciteit, in aanmerking voor vreemdelingengratie. Die
vreemdelingengratie wordt verleend onder de voorwaarde dat de vreemdeling het land
verlaat en niet terugkeert, op straffe van alsnog tenuitvoerlegging van het strafrestant.
Op grond van artikel 15 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting geeft de PG
een bevelschrift uit volgens welk de vreemdeling moet vertrekken, met – voor een
bepaalde periode – het verbod om terug te keren in (een van) de rechtsopvolger(s) van
de Nederlandse Antillen.
Met betrekking tot het uitzetten van vreemdelingen met een strafrechtelijke veroordel‐
ing is al enige jaren een trend te zien waarbij dezen niet zonder succes bij de LAR‐
rechter een beroep doen op hun recht op gezinsleven ex artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens, waardoor zij, ondanks vreemdelingengratie, toch
hier te lande kunnen verblijven. Dit omdat zij vóór hun detentie inmiddels hier een
gezinsleven hadden opgebouwd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft
ter zake enkele criteria opgesteld waaraan een beslissing van uitzetting getoetst moet
worden, om vast te kunnen stellen of er sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op het
recht op gezinsleven van de betrokken vreemdelingengedetineerde.
Het vreemdelingenrecht wordt in het algemeen herzien en aangescherpt door middel
van het Brooks Tower akkoord; mogelijk brengt dat het aantal ‘niet‐uitzetbare’ gevallen
terug.
Voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I.)
In tegenstelling tot Nederland is de V.I. hier altijd voorwaardelijke invrijheidstelling
gebleven. In Nederland is dat geruime tijd ‘vervroegde invrijheidstelling’ geweest,
recentelijk is dat daar weer gewijzigd in ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’. Met enige
regelmaat wordt hier de verleende V.I. herroepen indien men zich niet houdt aan de
voorwaarden zoals het niet recidiveren.
4

In enkele gevallen werd het geding ingetrokken omdat de grondslag inmiddels was vervallen.
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De V.I.‐taak is per 10‐10‐10 komen te liggen bij de eerstelijnsparketten; zij zijn immers,
middels de penitentiaire infrastructuur die onder de eigen minister van Justitie valt,
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van vonnissen.
Gedingen inzake detentie
Gedingen inzake detentie betreffen enerzijds het niet tijdig beslissen door de admini‐
stratie omtrent de te verlenen V.I. De jurisprudentiële lijn van het Hof is dat een gedeti‐
neerde recht heeft op een tijdige beslissing; is die er niet, dan volgt invrijheidstelling.
Stroomlijning van de procedure is wenselijk.
Anderzijds hebben deze kwesties betrekking op het niet verlenen van ET. Een gedeti‐
neerde heeft geen recht daarop, het is een executievariant die door de minister van
Justitie al dan niet kan worden verleend. Via artikel 43 WvSv (het eerdergenoemde
strafvorderlijk kort geding) vecht de belanghebbende dat besluit van de minister soms
aan. Of dit artikel daar ruimte voor biedt (de wet kent immers geen executierechter), is
echter de vraag. Omdat van beschikkingen geen cassatie mogelijk is, kan deze kwestie
niet rechtstreeks aan de Hoge Raad worden voorgelegd.
De motivering van de door de minister genomen beslissing wordt ook via deze weg aan
de rechter voorgelegd. In 2010 besliste het Hof in enkele gevallen dat de beslissing
onvoldoende gemotiveerd was en dat een nieuwe beslissing moest worden genomen.
Internationale en interregionale
uitlevering en overdracht van strafexecutie
De wederzijdse (internationale) rechtshulp wordt om praktische redenen door de
eerstelijnsparketten uitgevoerd, onder gezag en verantwoordelijkheid van de PG.
Overdracht van strafexecutie (ook wel ‘LOTS‐zaken’ genoemd) 5 en uitlevering worden,
mede omdat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevoegd is in deze zaken, door het
Bureau AG uitgevoerd.
De volgende aantallen inkomende en uitgaande internationale uitleveringen zijn in
2010 afgedaan:
2008
Uitgaand
Verenigde Staten van Amerika
Venezuela
Inkomend
Verenigde Staten van Amerika
Frankrijk
Suriname
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
België
Venezuela
Totaal

2009

2010

1
1

2
0

1
0

12
8
0
1
1
0
0
0
24

3
2
3
0
0
1
0
0
11

2
3
0
0
0
0
0
1
7

Naar de oude Landsverordening Overdracht Tenuitvoerlegging Strafzaken. De regelgeving is inmiddels
in titel IX WvSv opgenomen.

5
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Binnen het Koninkrijk (‘interregionaal’) werden de volgende aantallen zaken ter straf‐
executie overgedragen:
2007

2008
3

7

2009
10

2010
7

De internationale overdracht van strafexecutie bedroeg de volgende aantallen zaken:
Spanje
Cuba
Verenigde Staten van Amerika
Portugal
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Zweden
Totaal

2008
16
0
1
1
1
0
0
0
19

2009
20
1
1
0
2
0
1
1
26

2010
6
0
0
0
1
0
0
0
7

Het aantal in Spanje veroordeelde onderdanen van de (voormalige) Nederlandse Antil‐
len blijft opvallend; vrijwel allemaal zitten zij wegens drugshandel vast. De straffen zijn
in Spanje, net als in veel andere landen, aanzienlijk hoger dan hier.
Met de meeste landen bestaat een verdragsrelatie zodat overdracht van strafexecutie
mogelijk is. Indien er geen verdragsrelatie bestaat en men wordt in een ver land tot een
zeer lange straf veroordeeld, is er geen kans op overdracht van strafexecutie.
Het aantal ‘inkomende’ verzoeken overtreft het aantal ‘uitgaande’ verzoeken. Dat heeft
echter weinig gevolgen voor de detentiecapaciteit, omdat vele veroordeelden reeds zo
lang in het buitenland gedetineerd hebben gezeten dat zij hier te lande weinig of geen
straf meer hoeven te ondergaan. Wel heeft dit financiële gevolgen voor onze landen
omdat verdragsrechtelijk de kosten van de feitelijke overdracht (vliegreis en begelei‐
ding) voor rekening van onze landen komen. Vanwege budgettaire beperkingen is het
niet mogelijk om in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen, de verzoeken ook
daadwerkelijk ‘without undue delay’ uit te voeren. Middels een petit comité wordt de
minister van Justitie geïnformeerd.

2.1.3. Civiele zaken
Het OM treedt op in bijzondere civiele zaken waar het algemeen belang een rol speelt. In
2010 waren er, net als in 2009 en 2008, geen dergelijke zaken.
Daarnaast treedt het OM op in zaken betreffende artikel 17 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap. 6 In 2010 was er één zaak op dit terrein (in 2009 waren dat er twee;
in 2008 was er één zo’n zaak).

Binnen het Koninkrijk wordt hierover in eerste aanleg slechts bij twee instanties geprocedeerd, de
rechtsbank Den Haag en het Gemeenschappelijk Hof.

6
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De PG vertegenwoordigt, krachtens beschikking van de Minister‐President uit 1986, de
rechtsopvolgers van het land de Nederlandse Antillen in rechte. In de praktijk betekent
dit dat de meeste civiele zaken tegen de landen via het Bureau AG worden uitbesteed
aan een advocatenkantoor. De zaken worden daarbij, zowel inhoudelijk als wat betreft
proceshouding, door de AG aangestuurd. Zaken die dicht tegen het strafrecht aanliggen,
worden door het Bureau AG zelf gedaan. Het gaat hier meestal om kort gedingen die via
de eerdergenoemde weg van artikel 43 WvSv aan de rechter worden voorgelegd en
daardoor niet meer in hun civiele gedaante voorkomen.
In 2010 ging het in totaal om 41 civiele zaken tegen verschillende overheidsministeries;
in 12 zaken (29%) werd geprocedeerd tegen het Ministerie van Justitie.
Er lopen nog enkele civiele schadeclaims wegens gesteld disproportioneel politieoptre‐
den of in de strafgevangenis opgelopen letsel tijdens het sporten. In enkele van deze
laatste zaken is er door het Gerecht in Eerste Aanleg uitspraak gedaan waarbij de vor‐
deringen werden afgewezen c.q. niet ontvankelijk werden verklaard.
In een zaak wegens beweerdelijk disproportioneel politieoptreden heeft eiser, die in
hoger beroep niet‐ontvankelijk werd verklaard, cassatieberoep ingesteld. Naar ver‐
wachting zal de Hoge Raad in 2011 uitspraak doen in deze principekwestie die ook
gevolgen kan hebben voor enkele andere soortgelijke zaken.
Het aantal van 41 civiele procedures in 2010 is wat hoger dan in 2009 (28) en 2008
(33), maar lager dan in 2007 (53). De in 2007 ingezette ‘stevigere’ proceshouding
vanuit het Bureau AG werpt nog steeds vruchten af en houdt de kosten voor de landen
beperkt.
Ingevolge artikel 16 van de Regeling Medewerking aan de Sociale Verzekeringen 1960,
treedt de AG ook op als ‘rechtsgeleerde’ in geschillen tussen de Sociale Verzekerings‐
bank en de medewerkende medische hulpverleners. De partijen krijgen de mogelijkheid
om hun standpunten op schrift kenbaar te maken en indien nodig worden zij in de
gelegenheid gesteld hun standpunten mondeling nader toe te lichten.
Net als in 2009 deden zich in 2010 geen dergelijke zaken voor.

2.1.4. Beleid en kwaliteit
Vanuit het Bureau AG wordt assistentie verleend bij het opstellen van de diverse beleids‐
programma’s en jaarplannen die in de nieuwe staatkundige verhoudingen door de
CRWOM worden voorgeschreven.
Verder worden de juridische databanken bijgehouden. De financiering van de part‐time
medewerkster die hier mee belast is, is overigens steeds een bron van zorg, terwijl hier
met relatief weinig geld veel effect wordt bereikt. Zo worden via deze databanken de
uitspraken van het Hof op de website rechtspraak.nl gepubliceerd.
Daarnaast worden wekelijks de relevante strafuitspraken van het Hof en de uitspraken
van de Hoge Raad in Caribische zaken met kort commentaar naar de zgn. ‘OM‐abonnee’s’
gemaild.
Tevens worden de zittingen in tweede aanleg direct teruggekoppeld naar het ‘aanlever‐
ende’ eerstelijnsparket.

7
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Al deze voorzieningen zijn vanuit het oogpunt van ‘eenheid in verscheidenheid’ nood‐
zakelijk, zoals in de MvT op de CRWOM alsook in het ‘Uitvoeringsplan Inrichting Open‐
baar Ministerie’ wordt aangegeven. 7 De drie sinds 10‐10‐10 zelfstandige eerstelijns‐
parketten, ieder met een eigen HOvJ en een eigen minister van Justitie, procederen
immers bij één en dezelfde gerechtelijke instantie, het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie.
Naast bovenstaande werkzaamheden worden adviezen aan de Directie Buitenlandse
Betrekkingen gegeven ter zake van de vraag of medegelding van diverse internationale
verdragen voor de Nederlandse Antillen (tot 10‐10‐10) of haar rechtsopvolgers (sinds‐
dien) wenselijk is. Ook worden de nodige achtergrondwerkzaamheden verricht ten
behoeve van ministeriële rapportages die uit internationale verdragsverplichtingen
voortvloeien. Deze werkzaamheden zijn tijdrovend en leggen, indien een minister moet
worden vergezeld, ook een stevige druk op het reiskostenbudget van het Parket PG.
Tenslotte doen zich nog kwesties voor als benoemingen van ‘BAVPOL‐lers’ (buiten‐
gewoon agenten van politie). Het Bureau AG regelt de benoemingen en verzorgt de
beëdigingen; in 2010 waren dat er 62. Ook is er nog de bemoeienis met verzoeken om
naamswijziging. Dat zijn er op jaarbasis hooguit een tiental; het zijn echter bewerkelijke
zaken die soms helaas buitengewoon lang bij de politie blijven liggen.

2.1.5. Bedrijfsvoering Bureau AG
Organisatie
De huidige kerntaken van het Bureau AG kunnen als volgt worden omschreven:
- het afdoen van hoger beroepszaken;
- het bevorderen van eenheid en kwaliteit voor het ‘Caribische OM’;
- het leveren van een bijdrage aan beleidsvorming.
Daarnaast voert het Bureau AG nog een aantal specifieke executietaken uit (nl. over‐
dracht van strafvonnissen, uitlevering en graties van beroepsvonnissen). De reguliere
executietaken worden echter verricht door de eerstelijnsparketten die immers vallen
onder een eigen minister van Justitie die in het betreffende land de penitentiaire infra‐
structuur beheert.
Het Bureau AG heeft in 2010 een wezenlijke inspanning geleverd om zich voor te berei‐
den op de nieuwe staatkundige en bestuurlijke situatie. De geringe omvang en daarmee
de kwetsbaarheid van het Bureau, afgezet tegen de hoeveelheid werkzaamheden die
vooral in de transitiefase tijdig, professioneel en objectief moe(s)ten worden uitge‐
voerd, vroeg van het personeel ook in 2010 weer een bijzondere inspanning. Als voor‐
beeld wordt hier genoemd de inspanning die, met zeer beperkte middelen, geleverd
moet worden om de kwaliteitsborgende taak daadwerkelijk gestalte te geven (zie ook
voetnoot 7).
De MvT CRWOM stelt o.a.: “De gezamenlijke procureur‐generaal kan, mits goed bestaft, bij gebleken
behoefte een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de organisatie van het openbaar ministerie in
elk van de landen. Hij kan zorgdragen voor een kenniscentrum ten behoeve van officieren van justitie in
elk van de landen, bijvoorbeeld door jurisprudentie te verzamelen en toegankelijk te maken. Daarnaast
kan hij het uitwisselen van ervaringen ondersteunen en ervoor zorgen dat de officieren van justitie op de
hoogte zijn van behandeling van zaken in hoger beroep, ook als ze betrekking hebben op een ander land.”
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Informatie/automatisering
De instroom van zaken wordt nog steeds geregistreerd in de in eigen beheer ontwikkel‐
de applicatie HBS (Hoger Beroep Systeem). Het bedrijfsprocessensysteem PRIEM dat
door de eerstelijnsparketten wordt gebruikt, is nog niet zover dat het ook op het Parket
in tweede aanleg is ingevoerd. Pas wanneer er één bedrijfsprocessensysteem door alle
parketten wordt gehanteerd, zal er werkelijk sprake van een eenvormige registratie en
zal vergelijking van cijfers verantwoord zijn.

2.2. Beleid en strategie
2.2.1. Aansturing in de rechtshandhavingsketen
De PG speelt een belangrijke rol in de aansturing van de rechthandhavingsketen. Deze
rol komt tot uiting door contributie aan de bestuurlijke overleggen die ook in 2010 de
rechtshaving hebben gestuurd.
Driehoeksoverleg
Het Driehoeksoverleg werd tot 10‐10‐10 gevormd door vertegenwoordigers van de
politie, het eilandsbestuur en het OM. Het overleg werd voorgezeten door de
Gezaghebber, thans door de Minister van Justitie.
Vierhoeksoverleg
Het Vierhoeksoverleg werd tot 10‐10‐10 gevormd door vertegenwoordigers van de
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, de douane, de politie en het OM.
KoninkrijksPGoverleg
Het KPG‐overleg werd tot 10‐10‐10 gevormd door de voorzitter van het College van
Procureurs Generaal van Nederland, bijgestaan door adviseurs van het Parket Generaal
in Nederland, de PG van de Nederlandse Antillen en de PG van Aruba.
Na 10‐10‐10 zijn alle hierboven beschreven overlegstructuren blijven bestaan, met dien
verstande dat de invulling ervan noodzakerlijkerwijs anders is vanwege het verdwijnen
van de Nederlandse Antillen en het ontstaan van de nieuwe staatkundige entiteiten.

2.2.2. Coördinatie
Met ingang van 1 september 2010 is het Parket PG versterkt met een coördinerend
rechercheofficier van justitie. Deze officier van justitie heeft als belangrijkste taak de PG
te ondersteunen bij de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit. Voorts
heeft de coördinerend rechercheofficier een taak bij het maken van afspraken en het
schrijven van richtlijnen met betrekking tot zaaksoverstijgende aangelegenheden die de
opsporing betreffen. Te denken valt onder meer aan werkafspraken met betrekking tot
tapprocedures, opleidingen en dossiervorming. Daarnaast is de coördinerend recher‐
cheofficier belast met de coördinatie van onderzoeken die worden verricht door de
Landsrecherche. Aangezien de coördinerend rechercheofficier werkzaam is bij het
Parket PG hebben genoemde verantwoordelijkheden betrekking op de drie OM’s die
onder het gezag van de PG staan (Curaçao, Sint Maarten en BES).
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Bij zijn indiensttreding is de coördinerend rechercheofficier tijdelijk geplaatst bij het
Parket van de HOvJ van Curaçao, teneinde de dynamiek van een eerstelijnsparket te
kunnen ervaren. Door gedurende enkele maanden als het ware midden in het primaire
proces te zitten, is de coördinerend rechercheofficier beter in staat om de behoeften en
verbeterpunten vanuit dat proces te duiden en te vertalen in beleid. Zodra het nieuwe
gebouw van het Parket PG wordt opgeleverd, zal de coördinerend rechercheofficier
daar naartoe verhuizen.
In het kader van beleid en strategie speelt ook de PG zelf een belangrijke rol. Dit betreft
voornamelijk de aansturing

2.3. Bedrijfsbureau
In december 2009 werd de nieuwe manager interne bedrijfsvoering (MIB) na een voor‐
dracht bij de Minister van Justitie bekend gemaakt en in februari 2010 is zijn aanstelling
bij Landsbesluit bekrachtigd.
Vanwege een vrij lange sollicitatie‐ en selectieprocedure was inmiddels een groot gat
gevallen tussen het vertrek van de voormalige MIB en de daadwerkelijke indiensttreding
van zijn opvolger. Daarnaast werd de nieuwe functionaris geveld door een ernstige
ziekte. Pas in oktober 2010 kon de huidige MIB in deeltijd aan de slag. De voorbereidin‐
gen van de ontmanteling van het Land de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010 en
de uitvoering van het Inrichtingsplan OM waren inmiddels in gang gezet.
Om de continuïteit te waarborgen en uitvoering te geven aan lopende processen is aan
het Parket Generaal van het OM in Nederland personele ondersteuning gevraagd. Het
verzoek heeft geleid tot de overkomst voor een periode van vier maanden (augustus
t/m november) van de heer M. van Capelle, voormalig HOvJ van het Arrondissements‐
parket Assen (en nu, sinds januari 2011, HOvJ van het Parket Almelo).
Primair heeft de heer Van Capelle het Projectteam Implementatie Inrichtingsplan OM
ondersteund bij het reorganisatietraject en daarnaast diverse reguliere beheeronder‐
delen helpen versterken. Dat hield o.a. in: de begeleiding van een adviesbureau bij het
opzetten van het functiehuis (proces‐ en functiebeschrijvingen en functiewaarderin‐
gen), een bijdrage aan het ontwerp van de beleidscyclus, de planning en control‐cyclus
en het financieel zelfbeheer, aan het organisatie & formatieplan en aan de ICT‐audit.
Vanuit het bedrijfsbureau heeft hij samen met de HRM‐medewerker ook projectmatige
werkzaamheden begeleid, zoals het organiseren van een bouwcommissie voor de
renovatie en inrichting van een nieuw onderkomen voor het Parket PG. Hij heeft mede
zorg gedragen voor de invulling van ICT‐deskundigheid ‘in eigen huis’ en was lid van de
commissie belast met de werving en selectie van nieuwe medewerkers op kernfuncties.
Met zijn ervaring en deskundigheid heeft hij een zeer gewaardeerde bijdrage geleverd
aan de invulling en nadere uitwerking van de beheertaak van het Parket PG voor de
nieuwe landen Sint Maarten en Curaçao en voor de BES‐eilanden.
De administratieve ondersteuning van HRM is in het verslagjaar versterkt door de
komst van een administratief medewerker en een personeelsconsulent. Het OM heeft
zeven stagiaires begeleid en de administratie bood plek aan een aantal vakantiemede‐
werkers die eenvoudige administratieve werkzaamheden hebben verricht. De tolken
(een vaste medewerker en twee oproepkrachten) werden medio 2010 versterkt met
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een vaste medewerker. De wervings‐ en selectiecommissie heeft tegen het eind van het
verslagjaar de namen bekend gemaakt van de nieuwe ICT‐medewerker (systeem en
netwerk) en de financial controller (financieel zelfbeheer) die in 2011 worden voorge‐
dragen, evenals de nieuwe beleidsadviseur Parket PG die reeds is aangetreden.
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3. Parket van de Hoofdofficier van Justitie van Curaçao
3.1. Cijfers primair proces
Aantal in verzekering gestelde verdachten
2001
2006
2007
2008
2009
1.109
730
857
959
1.079

2010
1.102

Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort 8
2006
2007
2008
2009
2010
Delictsoort
%
%
%
%
%
Aantal
Vermogen
31,6
33,8
27,6
26,9
26,2
577
Geweld/leven
16,9
16,7
14,3
23,8
14,0
308
Zeden
1,2
1,7
2,5
4,5
2,7
59
Drugs
42,6
28,8
36,8
32,2
24,2
533
Vuurwapen
5,9
8,8
8,1
5,5
4,6
102
Overige*
1,8
10,3
10,6
7,1
28,3
626
- Overtredingen WVV‐C 2000 9
12,5
276
- Misdrijven tegen persoonlijke vrijheid
4,3
95
- Valsheid in geschrift en van munten en bankbiljetten
2,6
57
- Vernieling/beschadiging van goederen
2,4
53
- Overige 10
6,6
145
Totaal (%)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totaal (aantal)
1.066 1.197 1.577 1.806

2.205
* Vanwege het hoge aantal delicten (nl. 626) dat in 2010 onder ‘Overige’ viel, is deze categorie voor dit
jaar verder uitgesplitst.

Sepots*
2001
2006
2007
2008
2009
2010
22
22
545
189
146
163
* Onder sepot vallen: technisch sepot, beleidssepot en voorwaardelijk sepot.
De cijfers kunnen een vertekend beeld geven omdat in het bedrijfsprocessensysteem
PRIEM nog niet altijd wordt aangeven of een zaak is afgedaan met een sepot.

Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA exclusief verkeersmisdrijven
2001
2006
2007
2008
2009
2010
*816
714
775
865
954
**958
* Het aantal in 2001 is inclusief verkeersmisdrijven.
** Geeft een vertekend beeld omdat in PRIEM niet altijd wordt aangegeven of er een dag‐
vaarding is uitgebracht. Volgens PRIEM zijn er 651 dagvaardingen geconcipieerd in 2010.

Onder vermogensdelicten vallen diefstal en stroperij (incl. diefstal met geweld), afpersing, bedrog,
begunstiging en verduistering. Geweld/levensdelicten zijn misdrijven tegen het leven gericht, dood of
lichamelijk letsel door schuld en mishandeling (in alle varianten).
9 O.a.: doorrijden na ongeval, rijden onder invloed, gevaarzetting/‘feveren’, overschrijding van de maxi‐
mum snelheid en joyriding.
10 O.a.: misdrijven betreffende de uitoefening van Staatsplichten en Staatsrechten, misdrijven tegen het
openbaar gezag en overtreding van overige wettelijke regelingen zoals de EBOOBG, de binnenvaart‐
verordening en de verordening personenvervoer.
8
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Aantal bij het OM ingeschreven verkeersmisdrijven
2006
2007
2008
2009
2010
‐
‐
86
162
185
Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA
2006
2007
2008
2009
2010
88
64
37
73
78
Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA
2006
2007
2008
2009
2010
11.385
8.402 18.121 21.083 *19.998
* Het aantal OPV‐en bedroeg 23.833 in 2010. Hiervan zijn 19.998
aangebracht bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Het betreffen niet
alleen verkeersovertredingen, maar o.m. ook milieuovertredingen.

Aantal daders naar leeftijdscategorie
2008
2009
Leeftijd
%
%
0‐14
0,7
1,1
15‐18
10,2
7,8
19‐24
24,4
24,5
25‐34
28,5
27,3
35‐44
20,3
19,0
45‐60
14,1
17,6
61 en ouder
1,8
2,7
Totaal (%)
100,0
100,0
Totaal (aantal)
1.511
1.800

2010
%
Aantal
0,3
5
7,9
139
22,9
401
25,9
453
20,7
363
19,4
339
2,9
51
100,0


1.751

Aantal internationale en interregionale rechtshulpverzoeken
2006
2007
2008
2009
2010
‐
110
138
157
166

3.2. Toelichting
Algemeen
Het aantal strafzaken op het Parket Curaçao blijft stijgen. Het aantal ingeschreven straf‐
zaken op Curaçao is in 2010 met maar liefst 22% gestegen ten opzichte van 2009. Sinds
2006 is het aantal zaken verdubbeld. Bij het aantal in verzekering gestelde verdachten
is een geringe stijging te zien ten opzichte 2009. De stijging van de instroom is met
name gelegen in zaken waarbij geen preventieve hechtenis werd toegepast. Ook hier
werd de stijging weer deels veroorzaakt door een toename van het aantal ‘haalzaken’:
zaken die verband houden met de prioriteitsstelling van het OM, waarbij de officieren
van justitie actief bevorderen dat deze zaken met voorrang worden opgepakt door de
politie.
Voor wat betreft de strafzaken naar delictsoort valt op dat het aandeel drugsdelicten in
2010 is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Het aandeel vermogensdelicten is de
afgelopen jaren stabiel gebleven op ruim een kwart van het totale aantal zaken.
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Het aandeel gewelds‐ en levensdelicten is na een forse stijging in 2009 naar bijna een
kwart, in 2010 teruggelopen tot 14% van het aantal zaken.
De categorie ‘Overige’ vormt in 2010 de grootste categorie met 28,3% en is daarom
nader gepreciseerd (zie de uitsplitsing in vijf subcategorieën in de tabel). Daaruit blijkt
met name een oververtegenwoordiging van de delicten wederrechtelijke vrijheidsbero‐
ving, vernieling en valsheid in geschrifte. In een criminaliteitsbeeldanalyse zullen de
achtergronden van deze ontwikkelingen worden onderzocht.
In 2010 zijn 163 zaken (7%) geseponeerd. Dit is inclusief het aantal voorwaardelijke
sepots, waarvoor het OM een periodieke SOM‐zitting (Sepot Openbaar Ministerie)
houdt.
De stijgende lijn van het aantal ter zitting aangebrachte (verkeers)misdrijven zette ook
in 2010 weer door.
Het aantal aangebrachte verkeersovertredingen nam enigszins af ten opzichte van het
recordjaar 2009. Het Parket Curaçao bleef echter ook in 2010 duidelijk inzetten op
verkeershandhaving. De boete‐inning verliep in 2010 wat efficiënter dan in 2009. Er
werden 23.833 oproepingsprocessen‐verbaal (OPV‐en) uitgeschreven, waarvan er circa
20.000 ter zitting werden aangebracht, voor een bedrag van NAf 4,7 miljoen. Hiervan
werd NAf ongeveer 972.000 gulden geïnd, wat zowel absoluut als relatief een vooruit‐
gang ten opzichte van 2009 betekent.
Bij de leeftijdsopbouw blijkt evenals vorige jaren van een oververtegenwoordiging van
jeugdige daders. Er is echter wel een toename te zien van het aandeel daders van 45 jaar
en ouder. Deze trend is in 2009 ingezet.

Geweldsdelicten (atrako’s)
Vergeleken met 2009 heeft 2010, met in totaal 441 overvallen, 110 minder overvallen
gekend. Het was dus een betrekkelijk rustig jaar in vergelijking met voorgaande jaren, in
die zin dat er niet veel overvallen zijn geweest en er slechts een dode aan slachtoffer‐
zijde was te betreuren, welke zaak overigens conform de regelen der kunst is opgelost.
Voorts is het oplossingspercentage van 33% in 2009 naar 37,6% in 2010 gestegen, een
stijging van 4,6%, hetgeen een absolute ‘high score’ is in vergelijking met voorgaande
jaren. Het streven van het OM blijft het oplossingspercentage op 50% te brengen. Naar
verwachting zal dit gaan lukken gezien de stand van professionaliteit van het Atrako‐
team van het Korps Politie Curaçao (KPC) en mits de samenwerking met de Technische
Recherche en het Regionaal Informatie‐ en Expertisecentrum (RIEC) gehandhaafd blijft.
Met name het laatste vertegenwoordigt een probleem dat constant in de gaten moet
worden gehouden, omdat print‐ en zendmastgegevens, die door bepaalde providers van
telecommunicatieverkeer op basis van een het servicecontact moeten worden aangele‐
verd, vaak lang op zich laten wachten of in het geheel uitblijven.
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Bou di Palu Snack

Op 28 juni 2010 is een overval op de Bou di Palu Snack te Flip (Banda Bou), die
volgde op een insluiping door een van de vermoedelijk drie verdachten, ontaard in
een kortstondige schietpartij. Daarbij werd zowel van verdachten als slachtoffer
zijde geschoten, met als resultaat een doodgeschoten verdachte en twee gewonde
slachtoffers, vader en zoon van Chinese afkomst, waarvan de vader zwaar. Waar
schijnlijk had de schutter een paar slippers achtergelaten op het plaats delict, doch
DNAvergelijkend onderzoek heeft de enige aanhouding in deze zaak vrijgepleit,
waardoor de zaak thans nog onopgelost is.

Zaak Kwartje

De zaak Kwartje betreft een gewapende overval in combinatie met verkrachting,
gepleegd op 23 september 2009 in een woning te Kwartje (Banda Riba). Het onder
zoek is een ‘textbook example’ van de werkwijze van het Atrakoteam, namelijk, in
samenwerking met de Technische Recherche en het RIEC, de gebruikers van de
weggenomen goederen, waaronder mobiele telefoons, identificeren en aanhouden
om uiteindelijk op te klimmen naar de dader van de gronddelicten. Met aanhoudend
onderzoek kon de dader, ruim een jaar na het feit, in de kraag worden gegrepen en
in februari 2011, compleet met DNAbewijs van het Nederlands Forensisch Instituut,
worden berecht door de rechtbank met een mondeling vonnis van acht jaar onvoor
waardelijke gevangenisstraf.

Geweldsdelicten (relationeel geweld)
Partners in het Ketenoverleg Relationeel Geweld (OM, politie, reclassering, voogdijraad,
meldpunt kindermishandeling en slachtofferhulp) hebben het jaar 2010 gezamenlijk in
het teken geplaatst van relationeel geweld. Vanaf mei tot december zijn diverse
symposia, lezingen en workshops gehouden. De maand november is uitgekozen als de
maand waarbinnen nog eens extra aandacht werd besteed aan de bewustwording van
relationeel geweld. Vanwege al deze activiteiten heeft het halfjaarlijkse Ketenpartner‐
overleg geen doorgang gevonden.
Onderstaand wordt via de cijfers afkomstig van het KPC, de Stichting Reclassering
Curaçao (SRC) en de Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC) een indicatie gegeven van
(de ontwikkeling in) de omvang de problematiek van relationeel geweld op het eiland,
voor zover gevallen bij die instanties worden gemeld en geregistreerd.
Relationeel geweld (registrerende instantie / indicator)
KPC / Aantal in verzekering gestelden (verdachten)
SRC / Aantal behandelde zaken (verdachten)
SSHC / Aantal slachtoffers aan wie hulp is geboden

2008
92
45
50

2009
197
*103
75

2010
94
*53
‐

* De cijfers van SRC voor 2009 waren van januari tot en met november, die voor 2010 van januari tot en
met oktober.
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Het OM heeft in 2010 het eerste Casusoverleg Relationeel Geweld gehouden. In dat
overleg streeft het OM ernaar om moeilijke individuele zaken bespreekbaar te maken
met de ketenpartners.

Overlastgevende delicten
In de tweede helft van 2010 is het OM gestart met het project koperdiefstallen. De dief‐
stal en heling van koper heeft vanaf 2009 een hoge vlucht genomen. Diefstal van koper
in electriciteitskabels en waterleidingen zorgt niet alleen voor veel ergernis van burgers
(materiële schade, stroom‐ of wateruitval), maar levert ook levensgevaarlijke situaties
op wanneer elektriciteitskabels onbeschermd achterblijven. Ook leidt koperdiefstal van
waterleidingen tot veel onnodig waterverlies. In 2010 zijn 25 personen aangehouden in
verband met koperdiefstallen en zijn 11 zaken ter terechtzitting aangebracht.

Jeugd
Van eind 2009 tot medio 2010 heeft het OM deelgenomen aan de werkgroep Justitieel
Jeugdbeleid, ingesteld en/of voortgezet door de toenmalige Ministers van Justitie. De
aanbevelingen van het OM hebben mede als leidraad gefungeerd in de werkgroep. Dit
heeft geresulteerd in een Justitieel Jeugdbeleidsplan dat door de voormalige Minister
van Justitie tijdens een conferentie op 30 juni 2010 is gepresenteerd. Het OM zal bevor‐
deren dat de deelgebieden van een justitieel jeugdbeleid, zoals in het bijzonder de
jeugdagenten/taakaccenthouders jeugd bij de wijkteams van het KPC, de HALT 11 , de
jeugdreclassering, de justitiële jeugdinrichting, het veiligheidshuisconcept c.q. de
casusbespreking alsmede het leerplichtproject, in 2011 verder worden uitgewerkt en
geïmplementeerd.
Het OM heeft in 2010, in afwachting van de uitvoering van het Justitieel Jeugdbeleids‐
plan, het periodiek justitieel casusoverleg (JCO) met de Voogdijraad voortgezet.
De leerplicht‐ en sociale vormingsplichtontduiking zijn risicofactoren die bij kunnen
dragen tot de start van een criminele loopbaan. Per november 2008 is er een Leerplicht‐
brigade ingesteld onder leiding van een ervaren politiefunctionaris. Bij de Leerplichtbri‐
gade wordt ongeoorloofd verzuim van leerplichtigen en sociaal vormingsplichtigen
gemeld. Bij ongeoorloofd verzuim worden de first‐offenders met toestemming van de
ouders naar school gebracht door de leden van de Leerplichtbrigade. Tevens maakt de
Leerplichtbrigade een rapport op per casus. In 2010 heeft geen afstemming kunnen
plaatsvinden tussen de (de landsambtenaren van) de Leerplichtbrigade, de leerplicht‐
ambtenaren van het voormalige eilandgebied Curaçao en het OM. In 2010 zijn er der‐
halve ten aanzien van het ongeoorloofd verzuim geen processen‐verbaal opgemaakt.

Mensenhandel en mensensmokkel
In het kader van de begin 2009 door de Ministers van Justitie van het Koninkrijk onder‐
tekende Memorandum of Understanding (MoU) inzake mensenhandel, ‐smokkel en ille‐
gale immigratie, heeft het OM op Curaçao ook in 2010 een aantal activiteiten ontwikkeld.
11 HALT staat voor Het ALTernatief en is een alternatieve, buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor
jeugdigen die een strafbaar feit van betrekkelijk geringe ernst hebben gepleegd. De interventie is gericht
op positieve gedragsbeïnvloeding en kan bestaan uit gesprekken, excuses aanbieden aan de benadeelde,
vergoeden of herstellen van de gedane schade, een leeropdracht en/of een werkopdracht.
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Overigens zijn de afspraken van het MoU herbevestigd tijdens het overleg van de vier
Ministers van Justitie van het Koninkrijk, gehouden in december 2010.
In het MoU is voor het OM de verplichting vastgelegd om te bevorderen dat ten minste
vier keer per jaar gerichte controles plaatsvinden op signalen van mensenhandel en
mensensmokkel in de kwetsbare sectoren: prostitutie, dienstverlening, bouw, super‐
markten en horeca. In juni en september 2010 hebben drie controle‐acties plaatsgevon‐
den. Deze controle‐acties werden in wisselende samenstelling uitgevoerd door het KPC
(units Grensoverschrijdende Criminaliteit en Speciale Taken), het Recherche Samen‐
werkingsteam (RST), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Vreemdelingendienst, de
Dienst Arbeidszaken en het Belastingsaccountantsbureau. In de maand december 2010
vonden eveneens diverse multidisciplinaire controleacties plaats.
Het in oktober 2009 ingestelde team Migratiecriminaliteit van het KPC heeft onder
leiding van het OM een tweetal strafrechtelijke onderzoeken gedraaid, namelijk de Rode
Leeuwzaak en de Chinese mensensmokkelzaak. Van de Rode Leeuwzaak is onder
begeleiding van de Driehoek een bestuurlijke rapportage opgemaakt. In een bestuur‐
lijke rapportage komen verschillende aspecten op het terrein van de bestrijding van
mensenhandel aan de orde. Gekeken wordt naar regelgeving en beleid. Gedacht kan
hierbij worden aan de regelgeving van tijdelijke verblijfsvergunningen en werkvergun‐
ningen aan slachtoffers en exploitatievergunningen van uitbaters van dansclubs. De
bestuurlijke rapportage is aangeboden aan de Gezaghebber en aan de Minister van
Justitie. Ter uitvoering van de aanbevelingen dient de Minister van Justitie een imple‐
mentatiemanager aan te stellen.

Chinese mensensmokkel

Drie Chinezen kwamen op 14 juni 2010 vanuit Guandong, China, via Amsterdam op
Bonaire aan. Zij verklaarden in China door de hoofdverdachte, een Curaçaose
ingezetene van Chinese afkomst, te zijn geronseld in het kader van mensensmokkel.
Aan de hoofdverdachte waren zij per persoon US$ 14.000 verschuldigd voor de
smokkelroute.
In China hebben zij een ticket en een valse Curaçaose verblijfsvergunning ontvan
gen, die zij bij binnenkomst op Bonaire aan de immigratiebeambte hebben ge
toond. Ze werden op verzoek van de hoofdverdachte, op Bonaire opgevangen door
een medeverdachte/medeplichtige van Chinese afkomst, ingezetene van Bonaire.
De drie gesmokkelde Chinezen verbleven vier dagen op Bonaire zonder visum.
De hoofdverdachte is vervolgens vanuit Curaçao naar Bonaire gereisd en heeft aan
twee van de gesmokkelde Chinezen tickets verschaft voor een vlucht Bonaire
Curaçao alsmede valse sedula’s (identiteitskaarten) van gelijkende Chinese inge
zetenen. Deze twee gesmokkelde Chinezen hebben de sedula’s als een reisdocument
getoond aan de immigratiebeambte bij aankomst op Curaçao.
Zij werden op Curaçao op 20 juni 2010 aangehouden toen bij de immigratiebeambte
het vermoeden ontstond dat zij geen ingezetenen zijn. De echtgenote van de
hoofdverdachte, die de twee gesmokkelde Chinezen moest afhalen, werd ook op de
luchthaven Hato aangehouden.
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De hoofdverdachte werd op 3 juli 2010, in het kader van een rechtshulpverzoek, op
Aruba aangehouden toen hij op het punt stond om naar het Dominicaanse Repu
bliek te vluchten.
Op 5 juli 2010 werden op Curaçao en Bonaire huiszoekingen gedaan en een aantal
personen aangehouden, waaronder een ingezetene van Chinese afkomst die de
houder was van een van de sedula’s.
De zitting heeft op 5 oktober 2010 plaatsgevonden. Tegen de hoofdverdachte werd
36 maanden gevangenisstraf geëist. Het Gerecht legde 30 maanden, waarvan 10
maanden voorwaardelijk, op ter zake van mensensmokkel en valsheid in geschrifte.
Tegen de drie gesmokkelde Chinezen werd vier maanden geëist. Twee van de ge
smokkelde Chinezen werden veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf ter
zake van het gebruik van een niet op zijn naam gesteld reisdocument. De derde
gesmokkelde Chinees die gedagvaard werd ter zake van gebruik van een vals
document (verblijfsvergunning) werd door het Gerecht vrijgesproken.
Een tweetal medeverdachten, dat gedagvaard werd terzake medeplichtigheid aan
mensensmokkel, werd eveneens door het Gerecht vrijgesproken.

De Rode Leeuw

Op basis van een tip hebben rechercheurs van het team ter bestrijding van mensen
handel/smokkel op 14 oktober 2009 een inval gedaan in een dansclub annex
bordeel genaamd ‘De Rode Leeuw’. Het betrof een dansclub met een horecavergun
ning aangevuld met tijdelijke verblijfs en werkvergunning voor (buitenlandse)
danseressen/animeermeisjes.
De melding luidde dat er twee vrouwen opgesloten zaten in de Rode Leeuw. Bij de
inval werden twee vrouwen aangetroffen die in een afgesloten patio waren opge
sloten. De twee vrouwen werden bevrijd. Een danseres die in opdracht van de
exploitant van de danstent/bordeel de vrouwen bewaakte en over de sleutels van
de ruimte waarin zij waren opgesloten beschikte, werd ter plekke aangehouden.
Vervolgens werden de exploitant en zijn assistent aangehouden.
Uit de verklaringen van de twee vrouwen is komen vast te staan dat zij een ‘wurg
contract’ hadden met de exploitant. Ze hadden torenhoge schulden bij de exploi
tant, die hun overtocht naar Curaçao, de benodigde vergunningen en onkosten had
betaald. Tevens moesten zij hoge prijzen betalen voor de kamerhuur in het bordeel
voor verblijf en werk. Ze wilden stoppen met prostitutiewerkzaamheden, maar
werden door de uitbater en zijn assistent gedwongen om die werkzaamheden voort
te zetten om de schulden af te betalen.
Als zij op 13 oktober 2009 aangeven terug te willen gaan naar hun geboorteland,
worden zij wederrechtelijk van hun vrijheid beroofd en in een ruimte opgesloten.
De bedoeling van de exploitant is om de vrouwen de volgende dag naar het vlieg
veld Hato te brengen, zodat zij onder begeleiding van de Vreemdelingendienst op
het vliegtuig kunnen stappen.
Uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van een ander slachtoffer dat een
paar maanden eerder ook op dezelfde wijze is gedwongen tot prostitutie, weder
rechtelijk van haar vrijheid werd beroofd en onder begeleiding van de Vreemdelingen
dienst (zonder betaling van haar salaris) is teruggestuurd naar de Dominicaanse
Republiek.
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Aan de drie verdachten is handel in vrouwen (art. 260 Wetboek van Strafrecht) en/
of wederrechtelijke vrijheidsberoving tenlastegelegd. Tegen de twee hoofdverdach
ten is gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk
geëist.
De zitting heeft op 5 februari 2010 plaatsgevonden. Door de rechter is 18 maanden
waarvan negen maanden voorwaardelijk opgelegd voor de exploitant van De Rode
Leeuw en negen maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk voor diens assis
tent. De medeverdachte, die de rol van bewaakster van de twee slachtoffers heeft
vervuld, werd ter zake van medeplichtigheid aan mensensmokkel door het Gerecht
vrijgesproken.

Terrorisme
In oktober 2010 is het voorzitterschap van de taakgroep Terrorism Incident Respons
Plan (TIRP) overgeheveld naar het OM, omdat het Kabinet van de Gezaghebber van
Curaçao per 10‐10‐10 werd opgeheven.
Met die overheveling van het voorzitterschap zijn ook veranderingen ingevoerd ten
aanzien van de invulling van de rol van de taakgroep. ‘TIRP’ staat thans voor Terrorism
Information and Repression Platform. Met deze naamswijziging wordt benadrukt dat
het TIRP geen plan is; het beschikt wel over een Respons Plan bij terroristische bedrei‐
gingen, maar is een platform waarin leden onderling informatie met elkaar uitwisselen,
binnenlandse en buitenlandse tendensen bestuderen, en adviezen gegeven met betrek‐
king tot de aanpak bij mogelijke dreigingen.
Vanwege het feit dat bij wet niet alle deelnemende TIRP‐leden over en weer informatie
kunnen delen met anderen, is in de nieuwe vorm gekozen om een Contra Terrorism
Information box Curaçao (CTIC) op te richten. In de CTIC zullen de Veiligheidsdienst
Curaçao (VDC), het OM en het KPC deelnemen. De taak van de CTIC is “om aan de hand
van raadpleging, vergelijking en analyse van de gegevens die door de in de CTIC deel‐
nemende diensten binnen de CTIC zijn ingebracht, te adviseren over de wenselijkheid
tot verstrekking van gegevens van die diensten aan andere deelnemende diensten of
aan derden, alsmede te voorzien in operationele analyse en operationele beleidsadvi‐
sering”. Met de oprichting van de CTIC is ook een ander doel bereikt, namelijk dat het
TIRP (door middel van de CITC) een dreigingsbeeld terrorisme kan opstellen.

Fraude, witwassen en ontneming
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de (voormalige) Nederlandse Antillen in
december 2010 door de Financial Action Task Force (FATF) zou worden geëvalueerd.
De evaluaties van de FATF hebben tot doel na te gaan in hoeverre landen de nodige
maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, de controle van banken en de
opsporing) hebben getroffen om het witwassen van geld en het financieren van terro‐
risme tegen te gaan. Gelet echter op de staatkundige veranderingen, is besloten deze
evaluatie tot 2011 uit te stellen. Inmiddels is kenbaar gemaakt dat het Land Curaçao in
de zomer van 2011 door de Caribbean Financial Action Task Force zal worden geëvalu‐
eerd.
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Waar de slagkracht van het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het KPC in 2009
nog werd vergroot door het samengaan met de Hit And Run Money Laundering Unit
(HARM), heeft het OM in 2010 aandacht moeten vragen bij het politiekorps voor de
personele bezetting van dit gecombineerde team. De halvering van het aantal recher‐
cheurs heeft gevolgen voor de hoeveelheid nieuw op te starten opsporingsonderzoeken
en de doorlooptijd van zaken. Met name dreigt hierdoor het streven van het OM om ook
grotere(re) fraudezaken met succes aan te pakken, in het gedrang te komen.
Door het tri‐partite overleg van OM, Belastingdienst en Douane is in 2010 conform de
afspraken gewerkt in de vastgestelde ATV‐richtlijn (2009). Dat heeft geleid tot enkele
grotere strafzaken op zitting, met name op het gebied van het opzettelijk onjuist indienen
van belastingaangiftes en valsheid in geschrift met betrekking tot douaneformulieren en
daarbij te overleggen stukken. Daarnaast is een fors aantal strafzaken afgedaan met
betrekking tot het niet tijdig indienen van belastingaangiftes.
De doorlooptijd van fiscale zaken en douanedelicten heeft in 2010 meer aandacht
gekregen. Door het inlassen van drie extra themazittingen bij het GEA te Curaçao is de
afhandelingstijd van zaken op zitting in (de tweede helft van) 2010 sterk terug gedron‐
gen. Tegelijkertijd is de achterstand in de behandeling van zaken uit 2007 tot en met
2010 vrijwel geheel ingelopen.
De goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende opsporingsdiensten die
betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen (BFO/HARM, TIO, RST en PIOD) is in
2010 voortgezet. Daarbij is het accent niet alleen op de intensieve controle van grens‐
overschrijdende geldtransporten gelegd, maar ook op het tegengaan van witwassen
door ontduiking van accijnzen en belastingen. Door het GEA zijn in dergelijke zaken
inmiddels hoge geldboetes en forse gevangenisstraffen opgelegd, terwijl door deze
uitspraken vaststaat dat deze strafbare feiten gronddelict voor (gewoonte)witwassen
kunnen zijn.
Naast de algemene preventieve werking die van dit soort uitspraken uitgaat, lijken de
verhoging van de transacties door het OM en de hogere geldboetes die vanaf 2009 door
de rechter worden opgelegd, te hebben bijgedragen aan een dalende trend wat betreft
niet‐aangemelde geldtransporten.
Ten slotte heeft het OM in 2010 wederom behoorlijke inspanningen gepleegd om zo veel
mogelijk wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen bij veroordeelde personen.
Zo is een coördinator Ontnemingen benoemd die zich onder meer zal bezig houden met
de executie van door de rechter opgelegde maatregelen tot betaling. Ook zijn alle open‐
staande zaken geïnventariseerd die begin 2011 voor de rechter zullen worden gebracht.
Daarnaast heeft het OM in samenwerking met haar ketenpartners onderzoek gedaan
naar alternatieven voor de ingewikkelde en vaak langdurige ontnemingprocedure.
Daarbij kan worden gedacht aan schikkingen of aan inbeslagneming van onverklaarbaar
vermogen (cabrio‐methode) en het afnemen van verborgen en/of verhulde vermogens‐
bestanddelen bij zogenoemde facilitators (stromannen of professionele beroepsbe‐
oefenaars die hun diensten aanbieden aan criminelen). Op die manier heeft het OM in
2010 wederom laten blijken dat misdaad niet mag lonen.
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Drugssmokkel
In 2010 heeft de Douane in nauwe samenwerking met leden van het Bureau Narco
Bestrijding van het KPC in totaal 349 verdachten op de luchthaven Hato van Curaçao
aangehouden die werden betrapt met verdovende middelen. Vergeleken met 2009 is er
een daling te constateren; in dat jaar waren er 404 verdachten aangehouden.
Drugssmokkel via luchthaven Hato
Dagvaarding
Aanhouding
Totaal

2006
179
121
300

2007
182
132
314

2008
214
162
376

2009
235
169
404

2010
174
175
349

De stijgende lijn die in 2006 was ingezet (zie tabel) werd in 2010 dus enigszins afge‐
zwakt. Hierbij kan aan verschillende oorzaken worden gedacht, zoals de effectieve
bestrijding en een relatieve toename van drugstransport vanuit Zuid‐Amerika naar
Europa via Afrika. Daar ook de drugshandelaren de ontwikkelingen nauw in de gaten
houden, blijft het noodzakelijk om de druk op de ketel te houden via scherpe drugs‐
controles op de luchthaven.
In 2010 is in totaal 224.350 gram cocaïne in beslag genomen (tegenover 350.052 gram
in 2009), 31.087 gram hennep (was 33.411 gram in 2009), 36.735 gram heroïne (6.635
gram) en 200 XTC‐tabletten (0 in 2009).
In de meeste gevallen zaten de in beslaggenomen drugs in de reiskoffer van de verdach‐
te, verder op het lichaam van de verdachte, of in diens darmen (transport van bolita’s).
De leeftijdscategorie van de smokkelaars ligt met name tussen de 21 t/m 35 jaar. Van
de 349 verdachten waren 257 mannen en 92 vrouwen.
Nederland blijft bestemming nummer één: van de 349 verdachten gingen 294 (84%)
richting Nederland. Andere routes, zoals in het verleden de invoerroute vanuit Jamaica,
zijn in 2010 niet waargenomen.
Het Hof van Justitie heeft net als in 2009, ook in 2010 gecombineerde straffen opgelegd
voor niet‐recidivisten. Zoals in het jaarverslag 2009 vermeld, levert dit een probleem op
voor de executie, gezien het gebrek aan cellen. Recidivisten blijven tegenwoordig in
voorarrest tot en met de behandeling ter terechtzitting. Recidivisten komen op grond
van artikel 24a van de Paspoortwet bovendien op de signaleringslijst.
Het nieuwe (ontwerp) Wetboek van Strafrecht ligt nog bij de Staten van het land Curaçao.
In dit ontwerp is het reisverbod als een zelfstandige straf opgenomen.

Milieu
Na een relatief lange periode van voorbereidingen – in welke periode onder meer ge‐
werkt is aan een compleet herzien OPV, training is gegeven aan de verschillende opspo‐
ringsinstanties en via de media informatie is gegeven over de nieuwe aanpak voor wat
betreft het optreden tegen milieuovertreders – is in maart van 2011 begonnen met het
uitschrijven van OPV‐en tegen milieuovertreders.
Opvallend is het aantal meldingen dat nadien bij de Serviso pa Kontrol i Seguridat (SKS)
en Milieudienst is binnengekomen van burgers die strafbare feiten constateren en dat

21

Jaarverslag 2010 OM

doormelden aan deze instanties. De meeste OPV‐en die sinds maart zijn uitgeschreven,
zijn voor personen die op straat of in de ‘mondi’ vuil hebben gestort. Daarnaast zijn ook
OPV‐en uitgeschreven terzake het aanleggen van vuur zonder daartoe een vergunning
te hebben, het onbedekt vervoeren van zand, puin of afval en het vervuilen van de
bodem.

Rechtshulp
In 2010 zijn bij het OM van de Nederlandse Antillen en zijn rechtsopvolgers 176 verzoe‐
ken om rechtshulp binnengekomen. Aan het eind van het verslagjaar waren er daarvan
114 uitgevoerd. De overige 42 verzoeken waren nog in behandeling bij de deurwaarder,
de politie en/of de rechter‐commissaris.
Van de 176 ontvangen verzoeken waren er 107 afkomstig uit Nederland (‘interregionale’
rechtshulp). De overige verzoeken kwamen (in volgorde van aantal) uit België, Aruba,
de Verenigde Staten, Groot‐Brittannië, Duitsland, Venezuela, Spanje, Polen, Argentinië,
Zwitserland en Panama.
Gestreefd wordt naar een afdoening van rechtshulpverzoeken binnen maximaal zes
maanden na ontvangst, met een gemiddelde doorlooptijd – de tijd tussen binnenkomst
van het verzoek tot het gereed zijn van de uitvoeringsstukken – van 90 dagen (drie
maanden). In 2010 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 83 dagen. De uitvoering zelf
duurde gemiddeld 36 dagen. Het aantal van 83 dagen was onder de streefnorm, maar
wel een toename in vergelijking met de voorafgaande jaren. In 2009 lag de gemiddelde
doorlooptijd op 45 dagen; in 2008 bedroeg het gemiddelde 74 dagen. Verklaringen voor
de stijging in 2010 zijn een uitbreiding van het aantal gecompliceerde verzoeken en een
afname van het het aantal rechercheurs dat deze verzoeken kon uitvoeren.
Historisch gezien heeft het merendeel (circa 90%) van de bij de verschillende entiteiten
van de voormalige Nederlandse Antillen binnenkomende rechtshulpverzoeken betrek‐
king op Curaçao. (In het verslagjaar waren 166 van de in totaal 176 verzoeken voor
Curaçao). Tot voor kort was het eerstelijnsparket met standplaats Curaçao belast met
de coördinatie (de centrale registratie, administratie, monitoring en archivering) van de
rechtshulp. De daadwerkelijke uitvoering vond wel plaats op het parket van het eiland
waar het verzoek betrekking op had.
Voortaan handelt elk zelfstandig eerstelijnsparket de eigen rechtshulpverzoeken volle‐
dig af, vanaf binnenkomst. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de gezamenlijke PG,
die zich daartoe laat informeren door de rechtshulpcoördinatoren van de drie zelfstan‐
dige parketten en door een coördinerend medewerker op het Parket PG. Overigens is
sinds 10‐10‐10 ook tussen de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen een
rechtshulpverzoek noodzakelijk voor zaken als het betekenen van gerechtelijke stuk‐
ken, de aanhouding en overbrenging van verdachten, het horen van getuigen, zoekingen
en beslag etc.

Overig
Al enige jaren stuit de gebondenheid van artsen aan het medisch geheim soms op onbe‐
grip van de zijde van de politie. Om meer duidelijkheid te geven over de reikwijdte van
het medische geheim en om het spanningsveld tussen medisch geheim en medewerking
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van artsen bij het melden van strafbare feiten in kaart te brengen, is in 2010 door de
officier van justitie belast met medische zaken een basisdocument opgesteld, dat dient
voor een protocol tussen artsen en politie over (al dan niet) medewerking van artsen
aan het melden en oplossen van strafbare feiten.

3.3. Bedrijfsvoering Parket Curaçao
Organisatie
Voor 2010 heeft het Parket Curaçao een werkplan opgesteld, gestoeld op het Jaarplan
2009‐2010 van het OM Nederlandse Antillen en het ‘Uitvoeringsplan Inrichting OM’ van
eind 2009. In dit werkplan zijn de algemene beleidsprioriteiten van het OM voor het
Parket uitgewerkt in zo concreet mogelijke doelstellingen en werd per onderdeel een
trekker aangewezen. Het werkplan diende gedurende 2010 als sturingsinstrument voor
de werkzaamheden van het Parket. Ten behoeve van de verdere professionalisering van
planning en control werd in de tweede helft van 2010 de beleidscyclus van het OM
nader beschreven, dusdanig dat deze voldoet aan de daaraan in de CRWOM gestelde
eisen.
In 2010 heeft het Parket Curaçao aan de hand van een in mei opgeleverd stappenplan –
ook weer gebaseerd op het ‘Uitvoeringsplan Inrichting OM’ – gewerkt aan de praktische
inrichting van een meer zelfstandig Parket Curaçao per 10‐10‐10. In het Stappenplan
werd een vijftal targets beschreven die in 2010‐2011 moe(s)ten worden gerealiseerd
om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke vereisten (CRWOM) en de daaruit
voortvloeiende taken. Hieronder worden de targets, samen met de mate waarin zij
reeds zijn gehaald, aangegeven:
1. Voldoende (gekwalificeerd) personeel in dienst nemen om alle opgedragen taken te
kunnen blijven uitvoeren. Deze target is nog niet behaald. Met name de functie van
beleidsmedewerker is moeilijk vervulbaar gebleken. Daarnaast hinderden ambtelij‐
ke obstructies in 2010 een doeltreffende werving van de op zich makkelijk vervul‐
bare functies. Ook de zoektocht naar geschikte additionele werkruimte voor de
nieuwe fte’s is in 2010 vruchteloos gebleken.
2. In gang zetten van een nieuwe beleidscyclus. Deze target is gehaald door het tot
stand komen van de ‘Beschrijving Beleidscyclus OM’, die de instrumenten van de
cyclus beschrijft en hun volgtijdelijkheid aangeeft.
3. Invoeren van zelfstandig budgetbeheer. Deze target zal medio 2011 zijn gehaald.
4. Beschrijving van werkprocessen. Deze target is deels gehaald met medewerking van
de Stichting Overheidsaccountantsbureau.
5. Overlegstructuren vorm en inhoud geven. In 2011 worden verschillende overleg‐
structuren in een nieuwe vorm gegoten en aangepast aan de gewijzigde staatkun‐
dige/bestuurlijke situatie.
Tenslotte is in 2010 het eerste jaarplan van het Parket Curaçao, voor de periode 2011‐
2012, in conceptvorm opgesteld.
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Personeel
In het kader van het Opleidingsplan 2010 van het Parket Curaçao hebben in het verslag‐
jaar de volgende activiteiten plaatsgevonden met als doel professionalisering en kwali‐
teitsontwikkeling binnen het OM.
Wat de officieren van justitie betreft is in 2010 de nadruk gelegd op het opleiden van
een nieuwe CID‐officier. Deze officier heeft in 2010 twee specialistische opleidingen in
Nederland gevolgd. Voorts is in 2010 weer de actualiteitencursus strafrecht en strafvor‐
dering van de Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging (SSR) aangeboden aan
officieren en parketsecretarissen/‐juristen. In het voorjaar van 2010 is in samenwer‐
king met het RST een cursus officier Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet ten
behoeve van officieren van justitie.
Speciaal voor het administratief‐juridisch ondersteunend personeel van het Parket
Curaçao is in mei 2010 een training ‘Omgang met lastige balieklanten’ gegeven.
In februari is een officier in opleiding (OIO) geplaatst in een van de twee teams van het
Parket. In de tweede helft van het jaar startte ook een rechterlijke ambtenaar in oplei‐
ding (RAIO) met het parketdeel van haar opleiding.
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4. Parket van de Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten
4.1. Cijfers primair proces
De volgende tabellen tonen de productie van het voormalig Parket Bovenwinden, dat
wil zeggen van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba samen, tot 10‐10‐10, met na die
datum slechts de productie van Sint Maarten daarbij opgeteld. Hierdoor zijn de cijfers
niet optimaal vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. De cijfers van Sint Eustatius
en Saba, gerekend vanaf 10‐10‐10, zijn opgenomen in het jaarverslaggedeelte van het
Parket BES (hoofdstuk 5).
Aantal verlengde inverzekeringstellingen
2008
2009
2010
396
424
423
Aantal ingeschreven misdrijven (feiten)
2008
2009
2010
890
857
728
Ingeschreven zaken naar delictsoort
2008
2009
2010
Delictsoort
%
%
%
Aantal
Vermogen
45,6
26,6
36,4
351
Geweld/leven
25,5
33,0
24,0
232
Zeden
2,5
2,1
0,7
7
Drugs
7,6
8,0
8,3
80
Vuurwapen
1,8
5,4
7,1
69
Overige
17,0
24,9
23,5
*226
Totaal (%)
100,0 100,0 100,0

Totaal (aantal)
949 1.079

965
* Van deze 226 overige zaken viel ongeveer de helft, nl. 125, in de
categorie ‘valsheid in geschrift’ (13% van het totaal aantal zaken).

Gemiddeld aantal misdrijven (feiten) per verdachte (zaak)
2008
2009
2010
1,06
1,26
1,33
Aantal sepots*
2008
2009
2010
333
397
367
* Inclusief voorwaardelijke sepots.
Aantal aangebrachte misdrijven bij
het GEA inclusief verkeersmisdrijven
2008
2009
2010
‐
416
334
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Aantal aangebrachte
verkeersovertredingen bij het GEA
2008
2009
2010
1.696
3.402
3.026
Daders naar leeftijdscategorie
2008
2009
Leeftijd
%
%
0‐14
3,2
1,2
15‐18
15,4
12,9
19‐24
19,4
23,5
25‐34
26,6
28,2
35‐44
21,9
20,0
45‐60
12,2
12,6
61 en ouder
1,2
1,6
Totaal (%)
100,0 100,0
Totaal (aantal)
868
851

2010
%
Aantal
1,7
12
13,1
92
22,7
159
27,8
195
20,4
143
12,5
88
1,8
13
100,0


702

4.2. Toelichting
Criminaliteit
Het jaar 2010 is voor het Parket Sint Maarten een bijzonder moeilijk en bewogen jaar
geweest. Niet in de laatste plaats door het feit dat het werd geconfronteerd met een,
voor de omvang van de bevolking van Sint Maarten, bijzonder groot aantal levens‐
delicten. In totaal 12 mensen kwamen als gevolg van een levensdelict te overlijden. In
een dertiende geval reed de verdachte van een dodelijke aanrijding door, waarna naar
diens identiteit (met succes) een opsporingsonderzoek werd ingesteld.
De levensdelicten hielden het eiland en het Parket met name in zijn greep in de periode
van medio juli tot medio oktober, toen in een tijdsbestek van 14 weken acht doden te
betreuren vielen. Naar aanleiding van de gruwelijke moord op een jonge Haitiaanse
vrouw, werd als gevolg van de aard van de zaak, in juli voor het eerst een TGO in het
leven geroepen op basis van een inmiddels bestaande TGO‐regeling. Op verzoek van de
officier van justitie heeft de PG zich akkoord verklaard met de inrichting van een der‐
gelijk team en is de PG op zijn beurt in overleg getreden met zijn ambtgenoot op Aruba.
Nadat ook deze met het verzoek instemde, werd een team van politiemensen van het
(voormalig) Korps Politie Sint Maarten Saba Sint Eustatius, het Korps Politie Aruba, het
KPC, het RST en de KMar in het leven geroepen. Aan dit team werd bijstand verleend
door diverse andere met de opsporing belaste diensten, terwijl ook de Gendarmerie van
Frans Saint Martin in het onderzoek participeerde.
De inspanningen hebben er in elk geval in geresulteerd dat van de 12 levensdelicten vijf
zijn opgelost. In de andere zaken loopt het onderzoek nog.
Als gevolg van het enorme beslag dat dit grote aantal levensdelicten heeft gelegd op de
totale opsporingscapaciteit (bij een Politiekorps dat gedurende het jaar 2010 met 55
fte’s onder de ‘crepeersterkte’ moest functioneren), is de totale productie van de politie
ver achter gebleven bij die van 2009, die op zijn beurt ook al negatief werd beïnvloed in
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het laatste kwartaal door de toen gepleegde levensdelicten en de wil deze met de hoog‐
ste prioriteit aan te pakken. Een en ander heeft geresulteerd in een daling ten opzichte
van 2009 van het aantal verdachten dat op het parket werd ingeschreven (728). Het
aantal door hen gepleegde strafbare feiten daalde eveneens ten opzichte van 2009 en
wel tot 965.
De cijfers tonen slechts dat het aantal door de politie aan het OM aangeleverde produc‐
ten is gedaald. Feitelijk werd door politie en OM bijzonder veel (extra) tijd geïnvesteerd
in de onderzoeken naar de gepleegde levensdelicten. Met een zo groot aantal delicten in
een relatief korte tijd gaat de opsporing van de verdachten in die zaken feitelijk de span‐
kracht van politie en OM verre te boven.
De volgende vergelijking kan de situatie wellicht verduidelijken. Sint Maarten heeft een
geregistreerd inwonertal van rond de 50.000. Voorts is er al jaren sprake van een aan‐
zienlijk aantal illegale inwoners. Schattingen lopen op dit punt sterk uiteen. Indien
wordt uitgegaan van een conservatieve schatting van 10.000 is het totale inwonertal ten
minste 60.000. 12 levensdelicten op een dergelijk inwonertal op 36 vierkante kilometer
zou te vergelijken zijn met 135 levensdelicten in een stad als Rotterdam. Rotterdam
telde in 2010 echter ‘slechts’ 14 moordzaken (hetgeen een iets smaller begrip is dan een
levensdelict, maar het geeft wel een aardig beeld hoe ernstig op dit punt de situatie op
Sint Maarten is).
Hoewel een aanzienlijk aantal van de ingeschreven zaken in 2010 werd geseponeerd
(367) werd het overgrote deel daarvan geseponeerd onder voorwaarden. In 187 geval‐
len gebeurde dat in de vorm van het opleggen van een transactie en in 24 gevallen door
het laten verrichten van een werkstraf. Voorts werd in acht zaken de zaak geseponeerd
op voorwaarde dat de schade aan het slachtoffer zou zijn vergoed.
Het aantal technische sepots daalde tot een aanvaardbaar percentage: 10,9 %. Voor
2011 is het streefpercentage verder naar beneden bijgesteld.

Detentiecapaciteit
Reeds in de loop van 2010 deden zich de effecten van het nijpende cellenprobleem
andermaal gevoelen. Er was sprake van een stijgend aantal dagen dat voorlopig gehech‐
ten in de politiecellen dienden door te brengen. In enkele gevallen overschreed dat zelfs
de 70 dagen. Voorts neemt door het toenemen van de lengte van opgelegde gevangenis‐
straffen in ernstige zaken (er werden de afgelopen jaren moordzaken opgelost waar‐
voor lange vrijheidsstraffen zijn opgelegd) de doorloopsnelheid binnen de penitentiaire
inrichting af. Er was sprake van een voorzienbaar infarct. Daarvoor is door het Parket
meermalen gewaarschuwd en aandacht gevraagd. Bij het uitblijven van structurele
maatregelen zag het Parket zich genoodzaakt zich bij het vorderen van toepassing van
de voorlopige hechtenis te beperken tot bepaalde zeer ernstige delicten. In andere
gevallen werd afgezien van het vorderen van inbewaringstelling. Dit beleid, dat noodza‐
kelijk was, heeft in elk geval ten aanzien van die verdachten bij wie de kans op herhaling
groot is, geen goed gedaan. Het is voorgekomen dat dit type verdachten in korte tijd
meermalen werd voorgeleid maar telkens wegens plaatsgebrek diende te worden
heengezonden.
Ondanks het feit dat de nieuwe politiecellen op aandringen van het OM in september
2010 door de Minister van Justitie konden worden geopend, vond de feitelijke inge‐
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bruikname pas plaats in 2011. Tijdens de bouw bleken er dermate veel
onvolkomenheden te zijn geconstateerd dat ingebruikname onverantwoord zou zijn
geweest.

Jeugd
Bij gebrek aan een adequaat jeugdstrafrecht – het (ontwerp) nieuwe Wetboek van Straf‐
recht, waarin het jeugdstrafrecht aanzienlijk wordt vernieuwd en uitgebreid, werd,
anders dan beoogd, niet voor 10‐10‐10 ingevoerd – blijft het bijzonder moeilijk het
hoofd te bieden aan de groeiende jeugdcriminaliteit. Er kunnen geen passende straffen
worden opgelegd. Het huidige instrumentarium is te beperkt.
De laatste Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen heeft in 2010 het initiatief
genomen om een jeugdbeleid van de grond te tillen. Op Sint Maarten hebben de keten‐
partners die betrokken zouden moeten zijn bij een integraal jeugdbeleid, vaak geen of te
weinig personeel om daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven aan de uitvoe‐
ring van het voorgestane beleid. Niettemin heeft het OM het voortouw genomen om een
justitieel casusoverleg (JCO) te starten waarin alle probleemgevallen binnen de catego‐
rie jeugdigen (van 12 tot 24 jaar) met de betrokken ketenpartners worden besproken
en passende maatregelen worden afgesproken. Dat JCO draaide in 2010 voor het eerst,
en met succes. Momenteel vindt er geregeld overleg plaats en wordt het JCO ook ambte‐
lijk ondersteund vanuit het Ministerie van Justitie.

4.3. Bedrijfsvoering Parket Sint Maarten
Organisatie
Met het oog op de verplichtingen uit de CRWOM, was het noodzakelijk ook de organisa‐
tie van het Parket Sint Maarten onder de loep te nemen. De na 10‐10‐10 in werking
tredende planning & control‐cyclus werd voorbereid en gebruiksklaar gemaakt. Er werd
een jaarplan 2011 opgeleverd en een eerste planningsgesprek met de PG vond nog voor
eind 2010 plaats.

Personeel
Het ‘Uitvoeringsplan Inrichting OM’, zoals dat is goedgekeurd bij de afspraken rondom
de staatkundige vernieuwing, hield in dat voor het Parket Sint Maarten per 10‐10‐10
een startformatie werd vastgesteld van 19 fte’s. Het jaar 2010 begon evenwel met een
formatie van negen fte’s, waarvan er acht fte’s daadwerkelijk vervuld waren. De vacatu‐
re van senior administratief medewerker is pas een jaar na publicatie per 1 november
2010 vervuld.
Per 1 mei 2010 keerde een senior‐parketsecretaris (technische bijstand) terug naar
Nederland. Diens vacature kon tot op heden niet vervuld worden wegens langdurig
onderhandelen met Nederland over de eventuele uitzendvoorwaarden van een al vanaf
januari 2010 beschikbare kandidate.
In de zomerperiode werd, dankzij het Parket Generaal en het Arrondissementsparket
Amsterdam, voor de duur van vier maanden bijstand verleend door een parketsecreta‐
ris. Deze heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de verwerking van zaken.
Per eind augustus viel door onvoorziene omstandigheden een officier van justitie weg.
Daarmee viel het Parket terug naar een bezetting van 6 fte’s. Mede dankzij de bijstand
van een stagiaire kon ternauwernood het hoofd boven water worden gehouden. Eerst
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per 1 oktober 2010 werd een nieuwe officier van justitie aangetrokken. De door het
onvoorziene vertrek van een officier van justitie ontstane vacature kon in 2010 niet
meer worden vervuld waardoor de geplande uitbreiding met een officier van justitie
(naar 10 fte’s) niet werd gerealiseerd.
De feitelijke formatie bedroeg per 31 december 2010 acht fte’s. Waar het jaar 2010 met
de aanvaarding van het ‘Uitvoeringsplan Inrichting OM’ een impuls had moeten geven
aan de groei van het Parket, werd dus per saldo vooralsnog het tegendeel bewaarheid.
Er werkten op 31 december 2010 net zoveel mensen bij het Parket als op 1 januari van
dat jaar, nl. acht.
Ingevolge de bepalingen in de CRWOM, kreeg met ingang van 10‐10‐10 het land Sint
Maarten zijn eerste HOvJ. Bij Koninklijk Besluit was kort voor die datum de tot dan toe
waarnemend HOvJ benoemd tot HOvJ van het land Sint Maarten.

Huisvesting
Uitvoering van het Inrichtingsplan Openbaar Ministerie heeft tot gevolg dat (ook) het
Parket Sint Maarten fors in personele omvang zal groeien. Die groei had al in 2010
moeten inzetten met de uitbreiding van de formatie met vijf fte’s (een administratief
medewerker, een officier van justitie, een senior‐parketsecretaris, een parketsecretaris
en een beleidsmedewerker).
Om al deze medewerkers te kunnen huisvesten zou het Parket over voldoende ruimte
moeten beschikken. Op 1 januari 2010 beschikte het Parket over een unit in de Vineyard
Building die voorzienbaar niet groot genoeg zou zijn om het Parket met de beoogde
startformatie te kunnen huisvesten.
Eind 2009 deed zich de situatie voor dat een andere huurder binnen de Vineyard
Building het kantoorgebouw verliet. Intensief en constructief onderhandelen met de
buren (het Centraal Bureau voor de Statistiek) en de verhuurder heeft ertoe geleid dat
het CBS hun aan het Parket aangrenzende kantoorunit heeft verlaten en is verhuisd
naar de vrijgevallen kantoorunit. Het Parket heeft vervolgens een nieuw huurcontract
kunnen sluiten met de verhuurder waarin werd voorzien in de uitbreiding van het
huidige kantoor van het Parket met de aangrenzende ruimte van het CBS. Vanaf 1 april
2010 werd de huur overgenomen en de verbouwing gestart. Per juli 2010 was de
verbouwing gereed en konden tenminste zes nieuwe werkplekken en een geheel nieuw
archief worden opgeleverd.
Ondanks het feit dat in augustus 2010 computers en kantoormeubilair werden geleverd,
konden de kamers in 2010 niet door het Parket in gebruik worden genomen omdat de
bekabeling voor de computers noch telefoons kon worden aangelegd. De oorzaak daar‐
van is gelegen in het feit dat de leverancier (dezelfde als die van de computers) niet
werd betaald. Nu de kamers leegstonden, is ruimte geboden aan de Landsrecherche,
welke dienst in 2010 nog niet kon beschikken over eigen adequate kantoorruimte.

Informatie/automatisering
Tot 10‐10‐10 werd de informatie binnen de OM‐organisatie nog met name geregeld
vanuit het Parket PG op Curaçao. Het feit dat de positie van MIB tot ver in 2010 vacant is
geweest, heeft geen goed gedaan aan de informatievoorziening binnen het OM.
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Ondanks herhaalde verzoeken om actie en daartoe gedane toezeggingen van de zijde
van de afdeling ICT, werd het gebrek aan apparatuur voor het maken van back‐ups niet
verholpen, noch werd er anderszins voor gezorgd dat er back‐ups gemaakt konden
worden. Het gevolg is geweest dat er over het gehele jaar 2010 geen back‐ups zijn
gemaakt.

Financiën
Vooruitlopend op de verwezenlijking van de plannen zoals die zijn vervat in het ‘Uitvoe‐
ringsplan Inrichting OM’, heeft de waarnemend HOvJ te Sint Maarten door tussenkomst
van de PG een aantal projectvoorstellen ingediend bij de Minister van Justitie van de
Nederlandse Antillen. Uiteindelijk werd met de Minister overeengekomen dat een
bedrag van NAf 305.000 vanuit het Criminaliteitsfonds ter beschikking gesteld zou
worden aan het Parket Sint Maarten. Ten behoeve van die betaling was door tussen‐
komst van het Parket een bedrag van ruim NAf 225.000 aan vanaf Sint Maarten afkom‐
stige verbeurdverklaarde gelden gestort in het Criminaliteitsfonds.
Tot aan 10‐10‐10 ontving het Parket te Sint Maarten van het toegezegde bedrag van NAf
305.000 slechts NAf 80.000. Toezeggingen om het restant bedrag alsnog te doen over‐
maken strandden in de ambtelijke molens van Justitie en Financiën te Curaçao. Op basis
van de gedane toezeggingen zijn wel contractuele verplichtingen aangegaan voor de
aanschaf van computers, kantoormeubilair, kantoorverbouwing en extra huurpennin‐
gen. De claim is nu opgenomen in de boedelscheiding van de rechtsopvolgers van de
voormalige Nederlandse Antillen.
Verzoeken tot machtiging voor aanschaffingen waarvoor het akkoord van de Directie
Financiën van de Nederlandse Antillen nodig was, zijn zes maanden blijven liggen op
Curaçao. Dit terwijl de begroting voldoende dekking bood voor de te verrichten uitga‐
ven. Na 10‐10‐10 kon aan de verzoeken geen uitvoering meer gegeven worden. Het
gevolg is geweest dat de aanschaf van nieuwe kopieer‐ en printapparatuur en van een
tweede dienstauto in 2010 niet is gerealiseerd.
Na 10‐10‐10 ontstond de merkwaardige situatie dat onduidelijk was of er nog een
begroting bestond voor de laatste tweeënhalve maand van het jaar. Er werd nimmer een
budget voor het restant van het jaar 2010 formeel vastgesteld, terwijl in de verrichte
uitgaven geen inzicht verschaft kon worden.
Bij het effectueren van betalingen werd bijzonder veel hinder ondervonden van het feit
dat alle uitgaven van voor 10‐10‐10 in de boedelscheiding moesten worden meegenomen
(hetgeen tot een enorme vertraging heeft geleid en nog leidt), terwijl met betrekking tot
te verrichten betaling na 10‐10‐10 de procedures lange tijd onduidelijk zijn geweest.
Voor zover die al duidelijk waren, bleef betaling bijzonder lang uit.
Hoewel de OM’s met de inwerkingtreding van de CRWOM financieel zelfbeheer hebben
verkregen, kon dit bij gebreke aan invulling van de functie van financieel administratief
medewerker en een controller bij het Parket PG materieel nog niet worden gerealiseerd.
Er is daarom voor gekozen om, totdat het OM Sint Maarten niet alleen formeel maar ook
materieel in staat is het zelfbeheer op een verantwoorde wijze vorm te geven, voor wat
betreft de betalingen te blijven meedraaien op de wijze zoals die geldt voor de diensten
die ressorteren onder het Ministerie van Justitie. Het gevolg daarvan is geweest dat er
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forse betalingsachterstanden zijn ontstaan, zowel ten aanzien van derden als ten aan‐
zien van het eigen personeel.
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5. Parket van de Hoofdofficier van Justitie
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
5.1. Algemeen
Het jaar 2010 was voor het Parket Bonaire een bewogen jaar. Grotendeels nog bestaan‐
de uit slechts drie fte’s moest het Parket zich voorbereiden op de transitie naar een
Parket BES. Op 10‐10‐10 moesten immers Bonaire, Sint Eustatius en Saba gezamenlijk
het Parket BES gaan vormen.
Vooruitlopend op deze ontwikkeling is in december 2009 ondersteuning gevraagd uit
Nederland. Voor de Chef de poste van het Parket Bonaire was het als enige officier van
justitie op Bonaire onmogelijk om, naast het bijzonder hectische primair proces en de
reguliere bedrijfsvoering, de voorbereidingen voor de transitie te realiseren. Met
instemming van de relevante autoriteiten werd een beleidsmedewerker van het
Arrondissementsparket Maastricht bereid gevonden om te komen helpen het Parket
BES in te richten. Echter, toen werd de voorwaarde gesteld dat er een plan van aanpak
moest komen alvorens die uitzending door kon gaan; maar ook daarvoor bestond aan
deze kant van de grote plas geen tijd en ruimte. Dit plan van aanpak kwam er toch, want
het werd in april 2010 geschreven door een senior‐parketsecretaris die door tussen‐
komst van de voorzitter van het College van Procureurs Generaal en op het kosten van
het Parket Generaal in Nederland, door het Parket Maastricht voor drie maanden aan
het Parket Bonaire werd ‘uitgeleend’.
Na een langdurige interdepartementale discussie over uitzendvoorwaarden en slechts
een maand voor de transitie, landde de beleidsmedewerker uiteindelijk op 4 september
2010 op Bonaire en ging hij samen met de Chef de poste met gezwinde spoed aan de
slag om – in veel te korte tijd – de meest dringende voorbereidingen te treffen. En
inderdaad, na 4 september raakte de inrichting van het Parket BES in de gewenste
stroomversnelling. Met nog slechts een maand te gaan is het aardig gelukt om op 10‐10‐
10 een organisatie te hebben staan die niet alleen Bonaire, maar ook de twee Boven‐
windse eilanden Sint Eustatius en Saba kan bedienen.
In oktober arriveerde op het parketonderdeel Bonaire een senior‐parketsecretaris uit
Curaçao, die tot 1‐1‐11 twee dagen per week en daarna full‐time aan het werk ging. En
per november 2010 verscheen er een tweede officier van justitie voor Bonaire.
Namens het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag arriveerde in oktober een
kwartiermaker op Bonaire met wie het Parket BES een constructieve samenwerking
heeft opgebouwd.
Naast de wervingsactiviteiten werden er functiebeschrijvingen gemaakt, nieuwe (tijde‐
lijke) werkplekken ingericht, netwerkproblemen opgelost, werd nieuwe BES‐wetgeving
geïnventariseerd en werd gewerkt aan een begroting. Er is vervolgens van alles uitge‐
zocht (wat is er veranderd?), er zijn nieuwe modellen/formats voor de vorderingen,
dagvaardingen en overige formulieren vervaardigd, de hele zaak is geïmplementeerd,
de organisatie rondom de huisvesting is op de drie eilanden opgetuigd, de contacten
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met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zijn gelegd en het eerste jaarplan van het
Parket BES (2011) is opgesteld.
De belegging van de PIOFAH‐taken was (en is) nog een punt van aandacht. Het Parket
PG op Curaçao was in 2010 nog doende de gemeenschappelijke beheersorganisatie van
de drie nieuwe OM’s in te richten. Na 10‐10‐10 werd daarom een aantal PIOFAH‐taken
uitgevoerd door de RCN. In 2011 zal het Parket BES voor een half jaar een dienstverle‐
ningsovereenkomst aangaan met de RCN met betrekking tot de uitvoering van de
PIOFAH‐taken, waarna het Parket PG die op zich zal nemen.
Verder is in 2010 uiteraard het primair proces overeind gehouden en zijn de resultaten
geboekt die afgesproken waren, zoals in de rest van dit hoofdstuk te lezen valt.
Resumerend stond het jaar 2010 in het teken van de transitie, de eerste stappen naar
een Parket Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat dit niet altijd even soepel en voortva‐
rend is verlopen, moge duidelijk zijn. Toch is het gelukt in de laatste maanden van 2010
forse schreden te zetten.
In de eerste maanden van zijn bestaan is gebleken dat het Parket BES het hoofd moet
bieden aan veel uitdagingen van praktische en infrastructurele aard, zoals de afstand en
diversiteit tussen de drie eilanden. Die afstand en diversiteit betekenen veel reisbewe‐
gingen en vergen eerlijke verdeling van aandacht en gelijkmatige betrokkenheid.
Een goed bezet, zichtbaar en professioneel OM BES op drie locaties, dat is onze missie
voor 2011. ‘Fervet opus’ (IJverig werk gaat voort).

5.2. Parketonderdeel Bonaire
5.2.1. Cijfers primair proces
Aantal in verzekering gestelde verdachten
2001
2006
2007
2008
2009
125
187
183
180
241

2010
202

Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort
2001
2006
2007
Delictsoort
%
%
%
Vermogen
46,2
36,5
39,6
Geweld/leven
18,1
24,6
29,5
Zeden
4,9
6,3
10,1
Drugs
18,7
21,0
10,8
Vuurwapen
4,9
4,0
2,2
Overige
7,1
7,5
7,8
Totaal (%)
100,0 100,0 100,0
Totaal (aantal)
182
252
268

2008
%
32,0
35,6
3,2
23,8
0,4
5,0
100,0
290
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2009
%
42,5
28,2
2,8
21,7
0,3
4,5
100,0
355

2010
%
Aantal
51,4
144
25,0
70
2,9
8
14,3
40
0,4
1
6,1
17
100,0
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Sepots*
2001
2006
2007
2008
2009
2010
43
86
101
84
70
49
* Sinds 2008 zijn de cijfers inclusief voorwaardelijke sepots met
interventie (dat waren er 20 in 2010).

Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA inclusief verkeersmisdrijven
2001
2006
2007
2008
2009
2010
79
133
187
186
261
234
Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA
2001
2006
2007
2008
2009
2010
‐
‐
‐
2
0
4
Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA
2001
2006
2007
2008
2009
2010
‐
‐
‐
260
353
327
Aandeel minderjarigen in delicten
Delictsoort
2007
Vermogensdelicten
10,4%
Geweld/leven
12,7%
Overige
2,4%
Alle delictsoorten
8,6%

2008
30,0%
9,0%
5,0%
14,1%

2009
23,2%
10,0%
5,8%
14,4%

Internationale rechtshulpverzoeken
2001
2006
2007
2008
15
‐
3
16

2009
8

2010
12

2010
18,7%
2,9%
0,0%
10,4%

5.2.2. Toelichting
Algemeen
In 2010 kon het bedrijfsprocessensysteem PRIEM nog niet geïmplementeerd worden op
Bonaire. In zijn planningsgesprek met de PG na 10‐10‐10 heeft de HOvJ van het Parket
BES aangegeven dat de invoering van PRIEM conditio sine qua non is voor een betrouw‐
bare en accurate planning & control.
Het was de bedoeling dat per 1 januari 2011 PRIEM zou draaien op het Parket BES.
Maar ook bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is dat nog niet het geval; er wordt
nog aan gewerkt. De cijfers van 2010 zijn het resultaat van handmatig zoekwerk en
tellen en rekenen.
In 2010 werden 280 verdachten ingeschreven in het parketregister van Bonaire. Ten
opzichte van 2009 (355 verdachten) daalde de instroom naar het niveau van 2008 (290
verdachten). Vergeleken met het afdoeningsprofiel van 2009 (85%) en 2008 (83%)
wordt het afdoeningspercentage steeds beter. Het aantal afgedane/beoordeelde zaken
verschilt ten opzichte van 2009 en voorgaande jaren niet substantieel, maar het
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percentage steeg in 2010 naar 92%. Het interventiepercentage groeide van 80% in
2008 en 76% in 2009 naar 82% in 2010. Het aantal sepots daalde van 84 in 2008 en 70
in 2009 naar 49 in 2010, waarvan 20 voorwaardelijke sepots met een interventie.
Vermogensdelicten
Significant blijft de toename van het aandeel vermogensdelicten: nu 51 % van de totale
instroom (was 31% in 2008 en 42% in 2009).
Het enorme woninginbrakenprobleem op het eiland wordt sinds december 2009 effec‐
tief bestreden middels een structurele, multidisciplinaire en samenhangende benadering
van het OM, de politie en de forensische opsporing (zie ook het jaarverslag van 2009).
Het aantal (woning)inbraken is in de loop van het jaar flink afgenomen, maar blijft hoog.
De toename van het aantal verdachten ten opzichte van voorgaande jaren is vermoede‐
lijk (mede) het gevolg van de op de oplossing daarvan gerichte activiteiten van het
woninginbrakenteam (WIT). De afname van het aantal woninginbraken lijkt aan te
geven dat justitie en politie de juiste dadergroepen hebben weten te traceren. Vanwege
de onderbezetting van het Korps Politie Caribisch Nederland kunnen de gemaakte
afspraken met betrekking tot de aanpak van woninginbraken niet altijd worden nage‐
komen, maar het streven is dat dit in 2011 zal verbeteren.
Vuurwapen, gewelds en levensdelicten
Het aantal (een) en het percentage (0,4%) vuurwapendelicten zijn volstrekt misleidend.
Er waren in 2010 veel gevallen van vuurwapengeweld, zelfs met zwaar‐gewonden. Deze
zaken werden echter ingeschreven als geweldsdelict of levensdelict (poging tot moord,
poging tot doodslag, zware mishandeling, bedreiging). Het aandeel gewelds‐ en levens‐
delicten is de laatste drie jaren wel enigszins gedaald.
Jeugd
Het aandeel van de jeugd in het totaal aantal ingekomen zaken is gezakt van 14% in
2008 en 2009 tot 10% in 2010, maar blijft te hoog en dus zorgelijk. Met name het aan‐
deel in de vermogensdelicten blijft veel te groot (19%), hoewel ook dat percentage in
vergelijking met voorgaande jaren is afgenomen (was 30% in 2008 en 23% in 2009).
Alle ketenpartners in het casusoverleg (naast het OM, o.a. de politie, reclassering en
slachtofferhulp) de heftige en steeds groter wordende jeugdproblematiek. Mede naar
aanleiding van de uitbreiding van de Voogdijraad met een nieuwe medewerker (coördi‐
nator taakstraffen) is besloten de jeugd los te weken uit het reguliere casusoverleg en
een afzonderlijk ‘casusoverleg jeugd’ te organiseren, dat twee keer per maand bijeen‐
komt. Het is de bedoeling dat niet slechts reactief, maar met name proactief op de pro‐
bleemgevallen wordt ingespeeld. Er is een mooi projectplan geschreven (‘drie modellen
interventie jeugdcriminaliteit’) en met de partners afgeprocedeerd. Het project is samen
met de gezaghebber officieel aan de pers en de overige buitenwacht gepresenteerd.
Naast de reguliere trajecten bestaat op Bonaire thans een ‘HALT‐afdoening’ voor de
daarvoor in aanmerking komende jeugdigen. De ‘HALT‐zittingen’ vinden plaats in Fort
Oranje en het traject loopt beter dan ooit mocht worden verwacht.
Zittingen
De zittingen waren het afgelopen jaar steeds volledig gevuld en regelmatig overvol; her‐
haaldelijk werd geconstateerd dat ‘slechts’ twee zittingsdagen per maand voor Bonaire,
gelet op de gemiddelde behandelingsduur en de overvolle appointering, tekort gaat

35

Jaarverslag 2010 OM

schieten. Er werden verschillende malen extra zittingen gehouden, omdat anders een
aantal zaken uit de termijnen zou lopen.
Gedetineerden
In 2010 werden onder meer drie 17‐jarige inbrekers (conform de eis) wegens tientallen
woninginbraken veroordeeld tot (2x) zes jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk en (1x)
vijf jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk. De minderjarigen zaten gezamenlijk gedeti‐
neerd in het zogenaamde ‘inkomstenblok’ van het Huis van Bewaring (HvB) op Bonaire.
Zij mochten geen contact hebben met de meerderjarige gedetineerden. Voor hen was er
geen dagprogramma; het HvB had tot voor kort voor hen geen voorzieningen, geen
mogelijkheden. Deze problematiek is in 2010 meermalen besproken met de directie van
het HvB. Het Gouvernementsopvoedingsgesticht op Curaçao nam geen Bonairianen
meer op (maandenlang zat een 14‐jarige TBR‐gestelde 12 in het HvB te wachten op
overplaatsing).
Op donderdag 2 december 2010 is de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, locatie
Bonaire, officieel geopend. Een en ander ‘for the time being’, in afwachting van een voor‐
ziening op plantage Aruba (nieuwbouw die drie tot vijf jaar gaat duren). De gereno‐
veerde en vergrote penitentiaire inrichting biedt plek aan 72 gedetineerden en kan
thans – in een afgezonderd deel – ook minderjarige gedetineerden huisvesten.

5.2.3. Bedrijfsvoering Parketonderdeel Bonaire
Personeel
Omdat het Organisatie & Formatie‐plan in 2010 nog niet was vastgesteld, was het nog
niet mogelijk een derde parketsecretaris te werven die nodig is om te gaan rouleren
tussen de drie eilanden. In januari 2011 ging een op Sint Maarten gestationeerde officier
van justitie voor de helft van haar tijd op Sint Eustatius en Saba aan de slag; de andere
helft werkt zij voor het OM Sint Maarten. In 2011 zal de formatie van het OM Bonaire
verder groeien, namelijk van acht fte’s naar 11 fte’s. Er zullen nog twee
parketsecretarissen en een administratief juridisch medewerker worden geworven. Op
de drie BES‐eilanden zal het primair proces in volle omvang en met kwaliteit moeten
worden gevoerd en daarop zijn alle inspanningen gericht.
Huisvesting
Als alles conform de huidige planning verloopt, verhuist het parketonderdeel Bonaire
om‐streeks september 2011 naar een nieuw gebouw. Ook dit project heeft vertraging
ondervon‐den omdat er een inschattingsfout is gemaakt over een aantal aspecten van
de verbouwing. Er is kennelijk meer werk aan de winkel en het project kost daardoor
ook meer tijd. Tot de oplevering zit het parketonderdeel eigenlijk te krap behuisd in
Fort Oranje en is er geen ruimte voor meer personeel, waardoor het werven van nieuwe
medewerkers uitgesteld moet worden.

TBR staat voor Ter Beschiking van de Regering en is een strafrechtelijke maatregel waarbij een
jeugdige, bij schuldigverklaring inzake een misdrijf, zonder toepassing van enige straf, door de rechter in
een opvoedingsgesticht of vergelijkbare instelling voor jeugdigen wordt geplaatst.

12
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5.3. Parketonderdeel Sint Eustatius
5.3.1. Cijfers primair proces
Aantal in verzekering gestelde verdachten
2009
2010
45
42
Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort,
vanaf 101010 tot en met 311210*
Delictsoort
Aantal
Vermogen
11
Geweld/leven
27
Zeden
0
Drugs
4
Vuurwapen
1
Overige
5
Totaal
47
* De registratie op het parketonderdeel is tussen 1‐1‐10 en 10‐10‐10 niet op deze manier bijgehouden.
Om toch een indicatie te geven van de spreiding van de delicten gedurende het hele jaar, wordt in de
navolgende tabel het aantal aangiften bij de politie in beeld gebracht.

Aantal aangiften bij de politie naar delictsoort, 2010
Delictsoort
Aantal
Vernieling
19
Diefstal en stroperij
93
Mishandeling
32
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
20
Opiumlandsverordening
9
Overige
25
Totaal
198
Sepots*
2009
2010
‐
13
* Inclusief voorwaardelijke sepots met interventie.
Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA
inclusief verkeersmisdrijven
2009
2010
27
18
Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA
2009
2010
‐
1
Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA
2009
2010
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73

102

Aantal internationale rechtshulpverzoeken
2009
2010
‐
1

5.3.2. Toelichting
Criminaliteit
Hoewel de politie op Sint Eustatius nog niet met het bedrijfsprocessensysteem ACTPOL
werkt, is er door een bepaalde manier van registreren sinds 10‐10‐10 een beter beeld
van binnengekomen zaken. Het aantal inbraken en diefstallen uit woningen en bedrijfs‐
panden baart zorgen en toonde een opgaande lijn. In 2011 zal hierop geïnvesteerd
worden in termen van DNA‐ en dacty‐onderzoek. Ook op het gebied van relationeel/
huiselijk geweld volgt sedert 10‐10‐10 een onmiddellijke interventie van politie en OM.
Politie
Per 10‐10‐10 is de Divisie Sint Eustatius van het voormalige Korps Politie Sint Maarten
Saba Sint Eustatius opgegaan in het Korps Politie Caribisch Nederland. Er is een nieuwe
chef Basis Politie Zorg benoemd, afkomstig van de Koninklijke Marechaussee, die tevens
hulpofficier van justitie is. Het personeel bestaat uit drie opsporingsambtenaren van de
Marechaussee (die politietaken vervullen) en 10 politiemedewerkers.

5.3.3. Bedrijfsvoering Parketonderdeel Sint Eustatius
Organisatie
In 2010 hebben de eerste veranderingen voor wat betreft de inrichting van het Parket
BES ook op Sint Eustatius hun beslag gekregen. Zo begonnen rondom 10‐10‐10 de
aanpassingen van alle dagvaardingen, vorderingen en overige formulieren. Op 11‐10‐10
landde de kersverse HOvJ op Sint Eustatius om samen met de twee plaatsvervangend
officieren van justitie van Sint Eustatius en Saba een eerste werkbespreking te houden.
Er werden concrete werkafspraken gemaakt voor het nieuwe Parket BES en de samen‐
werking van de parketonderdelen Sint Eustatius en Saba met het hoofdkantoor op
Bonaire.
Het eerste driehoeksoverleg tussen de HOvJ, de Gezaghebber en de Korpschef heeft
plaatsgevonden op 1 december 2010.
Huisvesting
Het opknappen van Fort Oranje op Sint Eustatius zal binnen afzienbare tijd starten
zodat het OM ook daar adequaat gehuisvest zal zijn. Tot het zover is, schikt het OM op
Sint Eustatius zich naar de (beperkte) ruimte in het Fort.
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5.4. Parketonderdeel Saba
5.4.1. Cijfers primair proces
Aantal in verzekering gestelde verdachten
2009
2010
15
18
Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort,
vanaf 101010 tot en met 311210*
Delictsoort
Aantal
Vermogen
1
Geweld/leven
0
Zeden
0
Drugs
1
Vuurwapen
0
Overige
0
Totaal
2
* De registratie op het parketonderdeel is tussen 1‐1‐10 en 10‐10‐10 niet op deze manier bijgehouden.
Om toch een indicatie te geven van de spreiding van de delicten gedurende het hele jaar, wordt in de
navolgende tabel het aantal aangiften bij de politie in beeld gebracht.

Aantal aangiften bij de politie naar delictsoort, 2010
Delictsoort
Aantal
Vernieling
3
Diefstal/inbraak
15
Mishandeling
7
Opiumlandsverordening
4
Openlijke geweldpleging
6
Vernieling
2
3
Aanrijdingen (zpo)
Aanrijdingen (mpo)
1
Illegale visserij
1
Zeden
2
Bedreiging
7
Overige
0
Totaal
49
Sepots*
2009
2010
‐
16
* Inclusief voorwaardelijke sepots met interventie.
Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA
inclusief verkeersmisdrijven
2009
2010
8
13
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Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA
2009
2010
‐
0
Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA
2009
2010
10
0
Internationale rechtshulpverzoeken
2009
2010
‐
1

5.4.2. Toelichting
Jeugd
Ook voor Saba is de jeugdcriminaliteit een speerpunt. De autoriteiten signaleren steeds
meer probleemjongeren. In 2010 is gebleken dat Saba daarnaast wordt geconfronteerd
met steeds jongere ouders die de kennis en kunde niet hebben om naar behoren hun
kinderen op te voeden. Door het Parket BES en de ketenpartners zal in 2011 op Saba en
Sint Eustatius, naar het eerder beschreven model van Bonaire, geïnvesteerd worden in
een multidisciplinaire aanpak van de jeugdproblematiek.
Alcohol/geweld
Alcoholgebruik is een groot euvel op het eiland en leidde in 2010 vaak tot baldadig gedrag
en openlijke geweldpleging door jong en oud.
Huiselijk/relationeel geweld
Net als op de andere twee eilanden was huiselijk geweld op Saba in het afgelopen jaar
een bron van zorg. Wat er gemeld wordt is het topje van de ijsberg want veel slacht‐
offers zijn bang voor represailles en/of willen/kunnen de mishandelende partner om
uiteenlopende redenen niet kwijt.
Zeden
Er waren geruchten over mogelijke zedendelicten op Saba, maar het melden daarvan is
tot op de dag van vandaag nog steeds een groot taboe. Slachtoffers durven doorgaans
het voorval niet te melden of ontkennen het later en schermen de dader af. Er zal meer
geïnvesteerd moeten worden in voorlichting (bijvoorbeeld op scholen) en slachtoffer‐
bejegening.
Inbraken
Ook op Saba werd het als een gemis ervaren dat de politie nog niet over voldoende tech‐
nische mogelijkheden beschikte om inbraken op te lossen. In 2011 zal hier op geïnves‐
teerd worden, onder andere middels dacty‐apparatuur/DNA‐kits.
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5.4.3. Bedrijfsvoering Parketonderdeel Saba
Organisatie
Ook Saba, dat tot 10‐10‐10 evenals Sint Eustatius ressorteerde onder het Parket Boven‐
winden, kreeg in 2010 te maken met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Dit
bracht onzekerheden met zich mee, ook bij de politie. Maar het biedt ook nieuwe kansen
die in 2011 verder uitgebouwd zullen worden.
Huisvesting
Het opknappen van het voormalige immigratiegebouw op Saba zal binnen afzienbare
tijd starten zodat het OM ook daar adequaat gehuisvest zal zijn. Tot het zover is, geniet
het OM op Saba gastvrijheid bij de Belastingdienst.
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6. Jaarrekening Openbaar Ministerie
6.1. Balans per 31 december 2010
(Bedragen zijn in NAf)

Curaçao

St Maarten

Bonaire

St Eustatius

Saba

ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen
Kantoorinventaris
Overig inventaris
Transportmiddelen
Computers

4.802.902
47.863
18.919
‐
199.124
5.068.808

‐
37.019
4.334
4.800
45.323
91.476

‐
28.238
3.547
1.920
11.561
45.266

‐
2.452
434
‐
2.889
5.775

‐
2.392
‐
‐
2.889
5.281

5.407.249









95
5.575
6.181
1.306.533
1.318.384

‐
‐
‐
1.589
1.589

‐
‐
‐
550
550

‐
‐
‐
‐


‐
‐
‐
‐


11.794.441

93.065

45.816

5.775

5.281

Kapitaal
Kapitaal 01/01
Resultaat voorgaande jaren
Resultaat boekjaar
Kapitaal 31/12

1.519.679
4.758.470
5.283.610
11.561.759

105.842
36.992
(52.670)
90.164

139.364
(193.694)
100.146
45.816

13.535
(24.746)
(414)
(11.625)

25.188
(16.794)
(4.113)
4.281

Schulden op lange termijn











232.682
‐
232.682

2.901
‐
2.901

‐
‐


17.400
‐
17.400

1.000
‐
1.000

11.794.441

93.065

45.816

5.775

5.281

Vorderingen
Liquide middelen
Kleine kas (Parket PG+HOvJ)
Kas Transacties/boetes
MCB USONA
Banken
Totaal activa
PASSIVA

Schulden op korte termijn
Te betalen posten
Overige
Totaal passiva
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6.2. Staat van baten en lasten, 1 januari tot en met 31 december 2010
(Bedragen zijn in NAf)

Curaçao

St Maarten

Bonaire

St Eustatius

Saba

BATEN
Landsfinanciën
Begrotingswijziging
Landsfinanciën kleine kas
Boetes
Min. Alg. Zaken (Nederland)
Totaal baten

7.368.100
1.328.135
1.328
4.665.260
42.780
13.405.603

1.173.700
257.393
‐
‐
‐
1.431.093

468.900
‐
‐
‐
‐
468.900

29.200
‐
‐
‐
‐
29.200

21.700
‐
‐
‐
‐
21.700

LASTEN
Personeelskosten (toel. 1)
Huisvestingskosten (toel. 2)
Transportkosten (toel. 3)
Algemene kosten (toel. 4)
Afschrijvingskosten
Totaal lasten

6.682.162
790.977
113.860
345.085
189.909
8.121.993

1.038.297
328.212
17.463
48.560
51.231
1.483.763

302.188
6.779
2.501
29.816
27.470
368.754

17.400
1.482
‐
6.614
4.118
29.614

2.301
6.215
479
12.730
4.088
25.813

Netto resultaat

5.283.610

(52.670)

100.146

(414)

(4.113)

St Maarten

Bonaire

6.3. Toelichting lasten 2010
(Bedragen zijn in NAf)

Curaçao
Personeelskosten (1)
Lonen en salarissen
Kindertoelage
Overwerk
Vakantie‐uitkering
Overige uitkeringen+toelagen
Medische en keuringskosten
AOV/AWW werkgeversbijdr.
AVBZ werkgeversbijdrage
Cursus/opleiding
Uit‐/terugzending
Overige *
Subtotaal (1)

5.774.119
23.637
584
457.059
145.957
(55.762)
273.668
29.223
6.301
18.424
8.952
6.682.162

820.537
2.287
‐
51.022
137.393
(7.405)
24.912
5.229
4.322
‐
‐
1.038.297

St Eustatius

269.987
660
‐
15.621
‐
(2.711)
15.735
1.381
1.515
‐
‐
302.188

* Overige Personeelskosten zijn: dienstkleding, cursussen en personeelsactiviteiten.
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‐
‐
‐
‐
17.400
‐
‐
‐
‐
‐
‐
17.400

Saba
‐
‐
‐
‐
1.000
‐
‐
‐
1.184
‐
117
2.301

(Vervolg)
Curaçao

St Maarten

Bonaire

St Eustatius

Saba

Huisvestingskosten (2)
Huurkosten
Onderhoud gebouw
Schoonmaakkosten
Elektra
Water
Telefoon en fax
Verzekering/belastingen
Subtotaal (2)

311.964
29.652
10.294
314.701
5.718
115.097
3.551
790.977

303.874
‐
1.601
175
‐
22.562
‐
328.212

‐
‐
342
‐
‐
6.437
‐
6.779

‐
‐
‐
‐
‐
1.482
‐
1.482

‐
320
‐
‐
‐
5.895
‐
6.215

Transportkosten (3)
Benzinekosten
Onderhoud
Huur‐/leasekosten
Verzekering
Belastingen
Overige **
Subtotaal (3)

19.644
1.899
86.537
‐
‐
5.780
113.860

1.728
‐
15.735
‐
‐
‐
17.463

880
482
‐
780
359
‐
2.501

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

63
‐
‐
‐
‐
416
479

Algemene kosten (4)
Werk derden
Vertaal‐/vertolk.kosten
Reis‐ en verblijfkosten
Representatie/voorlichting
Porto/vrachtkosten
Onderhoud kantoorinventaris
Onderhoud airco’s
Onderhoud duurz.roer.goed.
Kantoorartikelen
Abonnementen/lektuur
Kosten dienst.info.voorz.
Adm. pers. v. derden
Vergader‐/presentiegeld
Spec. kosten orde en rust
Kapitaallasten
Computerkosten
Leasekosten kantoorapp.
Kleine kas uitgave
Bankkosten
Overige
Subtotaal (4)

8.020
76.726
83.452
22.797
14.874
‐
5.437
3.752
53.788
10.422
‐
‐
5.205
‐
‐
29.512
31.928
1.527
67
5.598
345.085

‐
3.068
28.294
2.037
1.423
‐
‐
‐
11.285
1.224
‐
‐
‐
‐
‐
1.067
‐
‐
‐
162
48.560

‐
3.675
11.505
283
855
‐
421
‐
1.641
8.413
‐
2.865
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
158
29.816

‐
‐
5.361
‐
85
‐
‐
‐
393
775
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
6.614

‐
‐
6.931
65
100
‐
320
‐
851
428
‐
‐
4.035
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
12.730

** Overige Transportkosten: autotoelage.
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Lijst van gebruikte afkortingen
10‐10‐10

10 oktober 2010 (ingangsdatum nieuwe staatkundige structuur)

AG

Advocaat Generaal

BAVPOL

Buitengewoon agent van politie

BES

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

BFO/HARM Bureau Financiële Onderzoeken / Hit And Run Money Laundering unit (KPC)
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CID

Criminele Inlichtingen(dienst)

CRWOM

Consensus Rijkswet Openbare Ministeries

CTIC

Contra Terrorism Information box Curaçao

DNA

Deoxyribonucleic acid (belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie in
organismen)

EBOOBG

Eilandsverordening ter bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap

ET

Elektronisch Toezicht

FATF

Financial Action Task Force

GEA

Gerecht in Eerste Aanleg (van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie)

fte

Full‐time equivalent

HALT

Het Alternatief (buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte, door
minderjarigen gepleegde delicten)

HOvJ

Hoofdofficier van justitie

HRM

Human resource management

HvB

Huis van Bewaring

ICT

Informatie‐ en communicatietechnologie

KMar

Koninklijke Marechaussee

JCO

Justitieel casusoverleg

KPC

Korps Politie Curaçao

LAR

Landverordening Ambtenarenrecht

LOTS

Landsverordening Overdracht tenuitvoerlegging strafzaken

MIB

Manager interne bedrijfsvoering

MoU

Memorandum of understanding

MvT

Memorie van toelichting

NAf

Nederlands‐Antilliaanse gulden

OIO

Officier (van justitie) in opleiding

OM

Openbaar Ministerie

OPV

Oproepingsproces‐verbaal

PG

Procureur Generaal

PIOFAH

Personeel, informatie, organisatie, financiën, administratie en huisvesting
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PRIEM

Parket Registratie Informatie en Management(systeem)

RAIO

Rechterlijke ambtenaar in opleiding

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland

RIEC

Regionaal Informatie‐ en Expertisecentrum

RST

Recherche Samenwerkingsteam

SKS

Servisio pa Kontrol i Seguridat (Curaçao)

SSHC

Stichting Slachtofferhulp Curaçao

SSR

Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging (Nederland)

SOM

Sepot OM

TBR

Ter beschikking van de regering (strafrechtelijke maatregel waarbij een jeugdige in
een inrichting wordt geplaatst)

TGO

Team Grootschalige Opsporing

TIRP

Terrorism Information and Repression Platform

V.I.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

WIT

Woninginbrakenteam

WvSv

Wetboek van Strafvordering

WVV‐C

Wegenverkeersverordening Curaçao

XTC

Ecstasy – straatnaam voor MDMA, een synthetisch hallucinerend middel
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Adressen Openbaar Ministerie

Parket van de ProcureurGeneraal

Stadhuis, Wilhelminaplein 4
Willemstad, Curaçao
Telefoonnummer: 09 463‐4111
Faxnummer: 09 461‐3786
E‐mail: parket.pg@caribjustitia.org

Parket van de Hoofdofficier van Justitie van Curaçao
Tempel Emanu‐El, Hendrikplein z/n
Willemstad, Curaçao
Telefoonnummer: 09 434‐2100
Faxnummer: 09 461‐3328

Parket van de Hoofdofficier van Justitie van Sint Maarten
Vineyard Building, W.G. Buncamperroad 33
Philipsburg, Sint Maarten
Correspondentieadres: Postbus 432
Philipsburg, Sint Maarten
Telefoonnummer: 054 22‐243
Faxnummer: 054 23‐907

Parket van de Hoofdofficier van Justitie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Parketonderdeel Bonaire
Fort Oranje
Kralendijk, Bonaire
Correspondentieadres: Postbus 214
Kralendijk, Bonaire
Telefoonnummer: 0717‐8626
Faxnummer: 0717‐7535
Parketonderdeel Sint Eustatius
Fort Oranje
Oranjestad, Sint Eustatius
Parketonderdeel Saba
Gilberto “Betico” Croes Street z/n (former Immigration Building)
The Bottom, Saba
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