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Voorwoord 

 
Voor u ligt het eerste eigen jaarverslag van het parket Curaçao. In het jaarverslag 
2011 kijken we terug op een jaar waarin met name de bestuurlijke veranderingen, 
ten gevolge van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010, binnen het 
land Curaçao de boventoon hebben gevoerd en de invloed die het heeft gehad op de 
organisatie. 

Echter, met de komst van bestuurlijke veranderingen mocht het proces van 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde nimmer in gevaar komen. Het 
primaire proces heeft daarom ook in 2011 weer in het teken gestaan van  het 
nastreven van gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het Jaarplan 2011-2012. 

Met name op beleidsmatig niveau heeft het parket in 2011 een aantal impulsen 
gekregen. We hebben twee nieuwe afdelingen binnen het parket kunnen oprichten, 
waardoor de systematische aanpak van het bedrijfsvoeringsysteem en de 
gecoördineerde uitvoering van de planning & control cyclus nu definitief 
gewaarborgd zijn in een daarvoor ingerichte omgeving. 

Terugblikkend beschouw ik het jaar 2011 als een bewogen jaar, waarin het parket 
succesvol heeft gefunctioneerd als zelfstandige organisatie. Er hebben zich binnen 
het OM nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, gericht op verbetering ten aanzien van 
functioneren van de organisatie in het nieuwe land Curaçao en haar bewoners. Met 
het oog op de verwachte positieve resultaten van deze ontwikkelingen, zijn de 
verwachtingen ook voor 2012 hoog. 

 

De Hoofdofficier van Justitie, 

mr. G.S. Joubert   
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Organisatie van het OM 
 

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is 
te verdelen in drie kleinere: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van 
strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het OM 
bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet 
verschijnen.  

Sinds 10 oktober 2010 hebben de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor 
wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES) elk een eigen OM. Die drie 
zelfstandige OM’s hebben elk een parket in eerste aanleg onder leiding van een 
Hoofdofficier van Justitie (HOvJ). Aan het hoofd van de OM’s staat één 
gezamenlijke Procureur-generaal (PG), die kantoor houdt in elk land. Het parket van 
de PG bevindt zich in Curaçao. De PG ziet zich in een positie waarin hij 
verantwoording aflegt aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, St. 
Maarten en Nederland. 

In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem 
de advocaat-generaal, die ook op het parket van de PG werkzaam is. Behalve een 
afdeling die zich bezighoudt met het hoger beroep in strafzaken, is er op het parket 
van de PG een afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van alle parketten. 
Dit bedrijfsbureau ondersteunt de parketten in eerste aanleg opdat die zich 
voornamelijk kunnen richten op het primaire proces, te weten de strafrechtelijke 
handhaving van de rechtsorde. Een derde taak van het parket van de PG is een 
beleidsmatige. Het parket coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de 
grensoverschrijdende criminaliteit en maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken 
die in het kader van planning & control met de parketten in eerste aanleg zijn 
gemaakt. 

  

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Openbaar Ministerie 
Curaçao

Openbaar Ministerie 
Sint Maarten

Openbaar Ministerie 
BES-eilanden

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Procureur-Generaal

Parket PG

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg
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1. Inleiding 

 

Sinds 2007 levert het OM een jaarverslag op voor externe partners in het kader van 
zijn planning en control-cyclus. Het voorliggende jaarverslag is een terugblik op 
2011; waarin een verantwoording wordt gegeven van de activiteiten, doelstellingen 
en prestatieafspraken waarnaar het OM heeft gehandeld. 

Door de staatkundige veranderingen, is de structuur van het OM ook aangepast.  Dit 
heeft ondermeer gevolgen voor het jaarverslag. Dit is het eerste jaarverslag van het 
OM Curaçao als zelfstandig parket. In dit verslag zullen alleen nog cijfermatige 
resultaten, ontwikkelingen per beleidsprioriteit en interne bedrijfsvoering van het 
eerstelijnsparket Curaçao terugkomen. 

Het jaar 2011 kenmerkte zich door een aantal markante ontwikkelingen. In de eerste 
plaats maakte het OM Curaçao het eerste volledige jaar door als zelfstandig parket . 
Concreet betekent dit dat het parket sinds 2011 het zelfstandig budgetbeheer heeft.  
Minstens zo belangrijk is dat met deze verandering de focus binnen het parket 
volledig is komen te liggen op de behoeften en wensen van Curaçao. Een op maat 
gesneden aanpak gericht op het nieuwe land.   

Een andere kenmerkende ontwikkeling is de, op 15 november 2011, 
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht Curaçao. Hoewel het 
wetboek in grote lijnen onveranderd is gebleven, heeft deze ontwikkeling voor een 
aantal portefeuilles toch wel grote gevolgen. Zo kan, in het kader van strafexecutie, 
de taakstraf nu als hoofdstraf worden opgelegd en is ook de transactie in de wet 
opgenomen. Verder zijn er nieuwe titels bijgekomen voor bijvoorbeeld jeugdige 
personen en witwassen en is het mensenhandelartikel uitgebreid, waardoor ook 
uitbuiting buiten de prostitutiesector strafbaar is gesteld. 

Naast deze externe ontwikkelingen, heeft het OM ook een aantal organisatorische 
bewegingen gekend in 2011. Een van de belangrijke doelstellingen die het parket 
zichzelf gesteld heeft het afgelopen jaar, is het bereiken van de startformatie. Met de 
komst van negen nieuwe medewerkers in 2011, is de startformatie in november 
bereikt en is deze doelstelling behaald. Tevens is er een nieuwe afdeling gevormd 
die zich centraal richt op het proces van executie van geldboetes, waardoor o.a. het 
proces van innen van boetes een systematisch en meer gecontroleerd karakter heeft 
gekregen. 

Kortom, dit verslagjaar kan samengevat worden als een jaar waarin ontwikkeling, 
implementatie en versterking binnen het parket Curaçao centraal stonden. Voor 2012 
zijn de ogen gericht op een gecontroleerde en gestructureerde procesgang, waarin 
geïmplementeerde processen naar behoren moeten gaan lopen. Daarnaast zal 
gewerkt worden aan de verbeterde transparantie van de organisatie, waarin 
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communicatie een centrale rol krijgt. Ook zal het OM streven naar een snellere 
(alternatieve) afdoening van eenvoudige strafzaken, waarbij gewerkt zal worden 
volgens een meer slachtoffergerichte aanpak.  
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2. Strategie en beleid  

2.1 Primair proces 
 

Het primaire proces van het parket Curaçao omvat in de ruime zin de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dit gebeurt door middel van het 
leiden van opsporingsonderzoeken van de politie, het “afdoen” van strafzaken, 
waaronder het ter zitting brengen van strafzaken en het toezicht houden op de 
executie van straffen. 

2.1.1 Geweldsdelicten  
Uit de cijfers  lijken het aantal gewelds- en levensdelicten in 2011 opnieuw een piek 
te hebben veroorzaakt. Geweld dat zich laat onderverdelen in verschillende 
categorieën, zoals atrako’s, relationeel geweld en levensdelicten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Loko Loko bus 
 
Op 31 oktober 2010 gaat het slachtoffer, 17 jaar oud, samen met zijn broer en 
vriendin naar een feestje in de Loko Loko Bus. Die nacht wordt hij door 
messteken om het leven gebracht. In deze zaak zijn drie minderjarige jongens 
aangehouden. Na drie reconstructies is duidelijk geworden dat de dader het 
slachtoffer zonder medewerking van anderen heeft neergestoken.  
 

De zaak heeft heel veel beroering gebracht in de maatschappij, gezien het feit 

dat zowel de verdachte als het slachtoffer zo jong was. Voorts, dat op een 

ogenschijnlijke onschuldig schoolfeestje van en met minderjarigen heel veel 

alcohol is gedronken. De verdachte heeft bekend en is door de rechter 

veroordeeld tot TBR en daarnaast een onvoorwaardelijke straf van 5 jaar. 



10 Jaarverslag 2011 OM parket Curaçao 

 

Relationeel geweld 

In 2011 heeft het OM zich voornamelijk bezig gehouden met het versterken van de 
banden met diverse ketenpartners. Daarbij zijn, ter uitvoering van de nieuwe 
richtlijn “Relationeel Geweld” (RG), concrete werkafspraken gemaakt met de 
Stichting Reclassering en de Voogdijraad/Centraal Meldpunt Kindermishandeling. 
In dat kader is tevens een presentatie gegeven aan de voogdijraad over de 
achtergronden van deze richtlijn. 

In juni 2011 heeft het OM een ketenoverleg gehouden. In dat overleg is wederom 
besloten om een bewustwordingsmaand rondom het thema RG te organiseren, 
tevens zijn er meerdere overleggen met ketenpartners gehouden. 

In november 2011 is de betreffende bewustwordingsmaand dan ook voor de tweede 
keer georganiseerd door het OM in samenwerking met de diverse ketenpartners. De 
partners hebben in deze maand binnen hun eigen doelgroep en in de media 
nadrukkelijk aandacht besteed aan dit onderwerp. Een evaluatie van die maand 
heeft nog niet plaatsgevonden. Opgemerkt dient echter wel te worden dat bepaalde 
plannen als gevolg van het ontbreken van financiële middelen niet konden 
doorgaan.  

Door het OM is getracht om RG-zaken binnen 6 maanden op zitting dan wel anders 
af te doen. Dit is grotendeels gelukt, door het dagvaarden van dergelijke zaken op 
de vrije voeters zittingen die door het GEA zijn gegeven. Met de leiding van het 
Korps zijn thans afspraken gemaakt om in het eerste kwartaal van 2012 cursussen te 
geven, waarin de richtlijn RG centraal zal staan. 

In augustus 2011 vond een steekpartij met dodelijke afloop plaats in de relationele 
sfeer. Deze gebeurtenis heeft veel stof doen opwaaien in de samenleving, waarbij 
verschillende beschuldigingen werden geuit naar het adres van de politie en justitie. 
Verschillende NGO’s hebben dit aangegrepen om de problematiek van relationeel 
geweld onder de aandacht te brengen en het onderwerp op de politieke agenda te 
zetten.  

Naar aanleiding van deze steekpartij heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek 
ingesteld. De zaak is op 9 november 2011 op zitting aangehouden voor verdere 
behandeling in 2012. Het OM heeft daarnaast een feiten onderzoek ingesteld naar 
het al dan niet functioneren van de richtlijn “Relationeel Geweld” en de afspraken 
tussen de diverse partners.  ls gevolg daarvan zullen er nadere afspraken moeten 
worden gemaakt met de ketenpartners, opdat er een optimale afstemming van 
zaken kan plaatsvinden. 

Tot op heden beschikt het OM niet over eigen RG-cijfers. Ten einde een indicatie te 
krijgen zijn onderstaande cijfers door de politie ter beschikking gesteld aan het OM. 
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Tabel 1 Aantal bij de politie gemelde RG-zaken per wijkbureau 

Wijkbureau Aantal* 

Rio-Canario 15 

Mahuma & Seru Fortuna 13 

Brievengat 38 

Otrobanda 46 

Montagne 18 

Tera Kora/ Barber 3 

Punda 9 

Totaal 142 

*De cijfers hebben betrekking op de periode van januari 2011 tot september 2011 

Het OM heeft in 2011 opnieuw een Casusoverleg Relationeel Geweld gehouden. In 
dit overleg streeft het OM ernaar om moeilijke individuele zaken bespreekbaar te 
maken met de ketenpartners. 

 

Atrako’s 

Vergeleken met 2010 heeft 2011, met in totaal 492 overvallen, 51 meer overvallen 
gekend.  

Voorts is het oplossingspercentage van 37,6% in 2010 naar 36,4% in 2011 gegaan, 
hetgeen een lichte daling van 1,2% inhoudt. In het streven van het OM om het 
oplossingspercentage op 50% te brengen, is de score desalniettemin respectabel in 
vergelijking met voorgaande jaren. Naar verwachting zal deze score, gezien de stand 
van professionaliteit van het Atrakoteam, waarschijnlijk weer gaan stijgen, mits de 
samenwerking met andere afdelingen binnen het Korps gehandhaafd blijft.  

Bovendien is een algemene belemmering voor het optimaal functioneren in deze het 
uitblijven of vertraagd binnenkomen van print- en zendmastgegevens van  een 
lokale provider van telecomverkeer. 
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2.1.2 Overlastgevende delicten 
Met overlastgevende delicten worden delicten bedoeld waarbij de verdachten door 
het plegen van strafbare feiten burgers direct treffen of de leefomgeving van burgers 
onveilig maken.  

Woninginbraken 

In 2011 is een start gemaakt met de opzet van een project dat gericht is op het 
terugdringen van inbraken in woningen, bedrijfspanden en diefstallen uit auto’s. In 
dit kader zijn gesprekken gevoerd met de leiding van het Korps om tot de 
samenstelling van een inbrakenteam te komen. Hoewel capaciteitsproblemen voor 
de nodige vertraging hebben gezorgd, heeft men uiteindelijk een projectteam voor 
de duur van vier maanden samengesteld. Dit team zal zich richten op het 
wegwerken van de achterstanden bij de TOD, zodat vervolgens gewerkt kan worden 
aan een structurele aanpak van de woninginbraakproblematiek. 

Marimon M. 
2011 was amper begonnen of er was een dode aan slachtofferzijde van een 

gewapende overval te betreuren. Op 8 maart 2011 in de late avonduren is, ter 

hoogte van Landhuis Groot Santa Martha op Banda Abou, het 58-jarige 

mannelijke slachtoffer door een man met een capuchon op doodgeschoten. Hij 

kreeg een enkele kogel, waarschijnlijk afgevuurd vanuit een revolver, in de borst 

en overleed vrijwel onmiddellijk. Ten tijde van het schietincident bevond het 

slachtoffer zich samen met zijn vrouw in zijn auto, die langs de kant van de weg 

op een afgelegen en onverlichte plek geparkeerd stond. Het zag er naar uit, dat 

verdachte het tweetal heeft willen overvallen en dat hij tijdens de overval gericht 

heeft geschoten op het slachtoffer. Opvallend in deze zaak was echter wel dat er 

niets uit de auto ontbrak. Zo lagen de telefoon, de portemonnee en kleingeld van 

het slachtoffer zichtbaar en voor de hand liggend in de auto. Bovendien is de 

vrouw van het slachtoffer ongemoeid gelaten.  

Op 12 maart 2011 kon de verdachte, Marimon M., door de politie worden 

aangehouden. Aan die aanhouding was een aanrijding voorafgegaan tussen 

twee auto’s, waarbij verdachte met hoge snelheid was ingereden op een 

politieambtenaar. Deze had kort daarvoor de woning van verdachte verkend.   

Inmiddels is Marimon M. veroordeeld wegens roofmoord, poging diefstal, 

poging tot zware mishandeling met voorbedachte rade tot een gevangenisstraf 

van 18 jaar met aftrek van voorarrest. Voormeld vonnis is niet onherroepelijk, 

omdat verdachte in hoger beroep is gegaan.  
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Autodiefstal 

Het project verkeerscriminaliteit bleek nog te ambitieus voor een kleine club als 
Bureau Verkeerscriminaliteit. Ze hebben wel een aantal groepen, die zich met heling 
(strippen) van gestolen auto’s bezighielden, opgerold. Deze zijn ook ter zitting 
veroordeeld, maar de problematiek is nog niet projectmatig aangepakt. 

 

Koperdiefstal 

Het project koperdiefstallen is in het jaar 2010 erg succesvol geweest met veel 
veroordelingen en positieve media-aandacht. Wegens capaciteitsproblemen is 
ervoor gekozen om het project in 2011 niet te verlengen. In het jaar 2011 heeft er dus 
geen projectteam koperdiefstallen meer gedraaid. Wel heeft er verdere opsporing en 
vervolging van koperdieven plaatsgevonden in het verslagjaar. 

 
 

2.1.3 Jeugd 
In 2011 heeft het OM deelgenomen aan een werkgroep, ingesteld door de Minister 
van Justitie, ter opstelling van een plan voor de bouw en opzet van een gesloten 
justitiële jeugdinrichting. Op 28 oktober 2011 is het megaplan Justitiële 
Jeugdinrichting Curaçao met 48 bedden ter financiering ingediend bij USONA. 

Het OM  heeft deelgenomen aan besprekingen met actoren ter uitvoering van het 
beleid van de Minister van Justitie om de jeugdreclassering en HALT in oprichting 
onder te brengen bij een veiligheidshuis. 

Het OM heeft, in afwachting van de uitvoering van het justitiële jeugdbeleid, het 
periodiek justitieel casusoverleg (JCO) met de Voogdijraad voortgezet in 2011.  

In afwachting van de implementatie van het inrichtingsplan KPC zijn er geen 
besprekingen gevoerd met het KPC, met betrekking tot de introductie van de 
jeugdagenten en/of taakaccenthouders jeugd bij de wijkteams.  

De leerplicht- en de sociale vormingsplichtontduiking zijn risicofactoren die bij 
kunnen dragen tot de start van een criminele loopbaan. Per november 2008 is er een 
leerplichtbrigade ingesteld. De leerplichtbrigade staat onder leiding van een ervaren 
politiefunctionaris. Bij de leerplichtbrigade wordt ongeoorloofd verzuim van 
leerplichtigen en sociaal vormingsoplichtingen gemeld. Bij ongeoorloofd verzuim 
worden de first-offenders met toestemming van de ouders naar school gebracht door 
de leden van de leerplicht brigade. Tevens maakt de leerplichtbrigade een rapport 
op per casus.  Nu de competentiegeschillen tussen het eilandgebied Curaçao en het 
land Nederlandse Antillen op het gebied van leerplicht tot het verleden horen, dient 
door justitie en onderwijs een gezamenlijk plan opgesteld te worden voor de 
handhaving van de leerplicht. In 2011 zijn er derhalve ten aanzien van het 
ongeoorloofd verzuim geen processen-verbaal opgemaakt.  
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2.1.4 Mensenhandel en mensensmokkel  
In 2011 hebben een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen 
plaatsgevonden, die bevorderlijk zijn voor de bestrijding van mensenhandel, 
mensensmokkel en illegale immigratie. De voornaamste ontwikkelingen zijn de 
ondertekening van de nieuwe Memorandum of Understanding (MoU) en de 
strafbaarstelling van mensenhandel in het nieuwe Wetboek van Strafrecht geweest.  

In april 2011 heeft het OM deelgenomen aan de expertmeeting mensenhandel 
mensensmokkel in Sint Maarten. Tijdens deze meeting werden deelnemers met 
uiteenlopende expertise en vanuit verschillende landen gevraagd kennis en ervaring 
uit te wisselen, maar ook mee te denken over verbeterde methoden ter bestrijding 
van mensenhandel en mensensmokkel. Eén van de belangrijke uitkomsten van de 
meeting is de ontwikkeling geweest van een nieuwe MoU. In de nieuwe MoU zijn 
onderwerpen aangaande mensenhandel en –smokkel specifieker benoemd. Het gaat 
om zaken als opsporing, vervolging, immigratie, opvang, voorlichting en 
twinningpartners. In de nieuwe MoU wordt de PG verantwoordelijk gesteld voor de 
uitvoering van de afspraken op het terrein van strafrechtelijke handhaving. Daarbij 
kan gedacht worden aan de criminaliteitsbeeldanalyses, de (multidisciplinaire) 
controleacties, prioritering aan de vervolging van zaken aangaande mensenhandel 
en mensensmokkel, het ontwikkelen van bestuurlijke rapportages en het organiseren 
van expertmeetings tussen de verschillende landen om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. 

Wat betreft de opsporing en vervolging kan concreet gezegd worden dat er in 2011 
twee strafrechtelijke onderzoeken liepen. Eén naar mensenhandel en één naar 
illegale immigratie. Tevens hebben in de tweede helft van 2011 meerdere 
(multidisciplinaire) acties plaatsgevonden in het kader van de illegale immigratie en 
mensenhandel. Daarmee is voor wat betreft de opsporing en vervolging voldaan 
wordt aan de gestelde norm in de MoU. 

De bestrijding van mensenhandel in Curaçao staat internationaal gezien nog in de 
kinderschoenen. In het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, dat tot 
half november 2011 nog van kracht was, was mensenhandel minimaal opgenomen. 
Op 15 november 2011 is het nieuwe Wetboek van Strafrecht in werking getreden. 
Voor mensenhandel heeft dit feit grote gevolgen. In artikel 2:239  wordt naast de 
uitbuiting van vrouwen en kinderen in de prostitutie, ook uitbuiting van mannen en 
vrouwen in andere sectoren strafbaar gesteld. 

In het kader van de nieuwe strafbaarstelling is door het OM het fenomeenonderzoek 
“Manager gezocht!” naar uitbuiting onder Indiase arbeidsmigranten uitgevoerd. 
Hierin wordt ondermeer gekeken naar de rol en de verwachtingen van het OM, met 
het oog op dit uitgebreide artikel. 

De Chinese mensensmokkelzaak, die uitgebreid aan bod is gekomen in het 
jaarverslag van 2010, heeft in 2011 nog een staartje gekregen. De behandeling van de  
strafzaak tegen de houder van een van de cedula’s was aangehouden voor 
getuigenverhoor en op 6 mei 2011 op zitting gebracht. Deze medeverdachte is 
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wegens medeplichtigheid aan mensensmokkel uiteindelijk veroordeeld tot zeven 
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van naf 7.000,--. 

 

2.1.5 Terrorisme 
In 2011 heeft het OM gefungeerd als voorzitter van de TIRP-taakgroep Curaçao. 
 ‘TIRP’ staat 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 bedreigingen, maar is een platform waarin leden 
onderling informatie met elkaar uitwisselen, binnenlandse en buitenlandse 
tendensen bestuderen en adviezen gegeven met betrekking tot de aanpak bij 
mogelijke dreigingen. 
 
In 2011 is door de (vice)voorzitter (het OM) een presentatie gegeven in het 
Driehoeksoverleg over de TIRP en de richting waarin gedacht werd om de TIRP 
door te ontwikkelen.  
 

2.1.6 Fraude, witwassen en ontneming 

Commune Fraudezaken 

Zoals in het jaarverslag van 2009 al werd vermeld is de slagkracht van het Bureau 
Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Curaçao (KPC) na een 
samensmelting met de Hit & Run Money Laundering (HARM) Unit in dat jaar sterk 
uitgebreid, maar heeft het OM in 2010 en - nog dringender - in 2011 aandacht 
moeten vragen voor de personele bezetting van dit team. Van het totale aantal 
rechercheurs, was in 2011 nog maar een kwart over van het oorspronkelijke aantal in 
2009. Mede als gevolg van de vertraging bij de totstandkoming van het 
Inrichtingsplan voor het Korps Politie Curaçao nieuwe stijl, waar de financiële 
recherche een meer ondersteunende taak krijgt in plaats van een leidende rol zoals 
nu, is er geen duidelijk zicht wanneer deze ontwikkeling wordt bijgedraaid. Dat 
heeft uiteraard gevolgen voor het aantal nieuw op te starten opsporingsonderzoeken 
en de doorlooptijd van lopende zaken. Door een schaalverkleining van het 
Recherche Samenwerkingsteam dreigt hierdoor vooral het streven van het OM om 
grote(re) fraudezaken met succes aan te pakken in het gedrang te komen. Het OM 
heeft hiervoor dan ook wederom aandacht gevraagd bij het politiekorps en in 2011 
ook bij de verantwoordelijke minister.  

 

Fiscale en Douanezaken 

Net zoals in de voorgaande jaren is door het OM, de Belastingdienst (Sector Fiscale 
Zaken, Stichting BAB en de Inspectie) en de Douane in 2011 conform de afspraken 
gewerkt in de gemoderniseerde ATV-richtlijn, die nog niet is gepubliceerd door de 
Ministers van Financiën en Justitie. Daardoor is het vervolgingsbeleid van deze drie 
partijen nog niet bekend voor de belastingplichtige, terwijl het OM zo veel mogelijk 
openheid wenst na te streven op dit gebied. De samenwerking in dit zogenoemde 
tripartiete overleg heeft in 2011 ook weer zijn vruchten afgeworpen in de vorm van 
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een verhoogd aantal fiscaalstrafrechtelijke zaken op zitting. De achterstand in het 
project “Binnenhalen Aangiften” is daarmee zo goed als weggewerkt. Eind 2011 
hebben er twee speciale themazittingen plaatsgevonden naar aanleiding van 
oproepingsprocessen-verbaal (OPV), die door de opsporingsmedewerkers van de 
Stichting BAB waren uitgereikt aan middenstanders (toko’s) die niet voldeden aan 
de kasregistratieverplichtingen uit de Algemene Landsverordening 
Landsbelastingen. Inmiddels wordt door het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) 
een significante verbetering in de naleving geconstateerd. 

 

Evaluatie CFATF 

In augustus 2011 is het land Curaçao onderworpen aan een evaluatie door de 
Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF). Curaçao is in het verleden reeds een 
aantal keren geëvalueerd door de CFATF, dan wel de FATF (Finacial Action 
Taskforce), maar maakte Curaçao toen nog deel uit van het land de Nederlandse 
Antillen. Het is voor het eerst dat Curaçao als autonoom Land binnen het Koninkrijk 
werd geëvalueerd. Een evaluatie van de CFATF / FATF houdt in dat door een groep 
van experts van de CFATF / FATF nagegaan wordt in hoeverre een land de nodige 
maatregelen heeft getroffen om aan de verschillende aanbevelingen van de (C)FATF, 
om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan, te 
voldoen.  

Aan de evaluatie van de CFATF in 2011 zijn twee jaar voorbereidingen 
voorafgegaan. Het OM is daar bijzonder actief bij betrokken geweest. Zo is een 
parketsecretaris van andere werkzaamheden vrijgesteld om, namens het OM en 
samen met andere ‘stakeholders’, al het voorbereidend werk te verrichten. Tevens is 
er een gepensioneerde met kennis op dit gebied tijdelijk aangetrokken, die vrijwillig 
heeft meegeholpen aan deze voorbereidingswerkzaamheden. Het eerste 
conceptrapport is eind 2011 aan het land Curaçao aangeboden om daar commentaar 
op te leveren. In mei 2012 zal het rapport tijdens een plenaire vergadering van de 
CFATF in San Salvador, alwaar de overige 28 landen die lid zijn van de CFATF ook 
bij aanwezig zullen zijn, besproken worden en vervolgens definitief worden 
vastgesteld.  

 

Ontneming 

In dat verband heeft het OM ook gewezen op de inventieve aanpak van het afnemen 
van criminele winsten; van het afstand (laten) doen van voorwerpen bij een 
voorwaardelijk sepot of het betalen van een geldbedrag als wederrechtelijk 
verkregen voordeel, een verbeurdverklaring van in beslag genomen voorwerpen op 
zitting door de rechter tot en met een aparte ontnemingprocedure na een 
veroordeling in de hoofdzaak. 

De aanwijzing van een coördinator Ontnemingen heeft ertoe geleid dat in 2011 
vrijwel alle openstaande zaken zijn afgedaan door middel van een schikking of een 
rechterlijke uitspraak. Op die manier heeft het OM in 2011 wederom laten zien dat 
misdaad op Curaçao niet hoort te lonen. 
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2.1.7 Smokkel van verdovende middelen  
In 2011 is wederom gebleken dat de scherpe drugscontrole door het Hato-team op 
de luchthaven Hato van Curaçao noodzakelijk is geweest. In de onderstaande tabel 
wordt, op basis van douanegegevens, het totaal aantal aangehouden verdachten op 
de luchthaven weergegeven. In 2011 zijn in totaal 339 verdachten aangehouden. 
Daarvan is 38% direct in verzekering gesteld. Vergeleken met het jaar 2010 is er 
sprake van een lichte daling van 3% van aangehouden verdachten die in strijd met 
de Opiumlandsverordening 1960 hebben gehandeld. 

  

Embargo 
In 2010 is door het Hoofd Burgerlijke Stand te Curaçao aangifte gedaan van 

valsheid in geschrift, oplichting en verduistering in dienstbetrekking tegen een 

aantal ambtenaren van de dienst Burgerlijke Stand te Curaçao.  

Het onderzoek, dat de naam ‘Embargo’ heeft gekregen, is verricht door het Bureau 

Financiële Onderzoeken van de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat een 

aantal ambtenaren reeds gebruikte zegels wederom gebruikten op documenten, 

door de dienst afgegeven. Nu de zegels reeds eerder waren gebruikt en financieel 

reeds daarvoor verantwoording was afgelegd, vond geen financiële 

verantwoording plaats voor de zegels die voor de tweede keer werden gebruikt en 

eigenden de betrokken ambtenaren zich de gelden die ze kregen toe. 

In het onderzoek Embargo zijn negen personen als verdachten aangemerkt. Tegen 

één verdachte is de zaak uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en 

tegen een ander is de zaak voorwaardelijk geseponeerd wegens zijn geringe 

aandeel in de feiten. 

In juni 2011 zijn de overige zeven ambtenaren gedagvaard voor het Gerecht in 

Eerste Aanleg. Alle zeven betrokken ambtenaren zijn veroordeeld tot 

voorwaardelijke straffen onder de bijzondere voorwaarde dat ze een aantal uren 

dienstverlening moesten verrichten. Voorts zijn de betrokken ambtenaren voor de 

duur van vijf jaar uit het recht ontzet om een betrekking als ambtenaar te 

bekleden. Één van de verdachten is in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis.  
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Tabel 2 Aantal aangehouden verdachten op Hato 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Dagvaarding* 182 214 235 174 211 

IVS 132 162 169 175 128 

Totaal  314 376 404 349 339 

*Het aantal met een dagvaarding heengezonden verdachten 

De meeste aangehouden verdachten hadden de Nederlandse Nationaliteit (301) en 
hadden Nederland als eindbestemming.  

In totaal is er 346.865 gram cocaïne in beslag genomen, 12.865 gram hasj en 113.890 
gram marihuana. In 2011 is er heroïne noch XTC tabletten in beslag genomen. 

In de voornaamste gevallen werden de in beslaggenomen verdovende middelen in 
de reiskoffer en/of handbagage van de verdachte aangetroffen (154). Ook zijn er 
personen aangehouden die de verdovende middelen op het lichaam droegen (82) of 
in het lichaam vervoerden, in de vorm van bolita’s (79).  

De meeste aangehouden verdachten vielen in de leeftijdscategorie van 21 t/m 25 
jaar. Van deze 339 verdachten waren 234 mannen en 195 vrouwen. 

Na het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2008 heeft het GEA geen 
reisverboden meer opgelegd aan drugskoeriers. Wel zijn er, net als in 2009 en 2010, 
ook in 2011 gecombineerde straffen (gedeeltelijk voorwaardelijk) opgelegd voor 
niet-recidivisten. Recidivisten blijven in voorarrest tot en met de behandeling ter 
terechtzitting. Al geruime jaren levert dit een probleem op voor de executie, gezien 
het gebrek aan cellencapaciteit. Op grond van artikel 24a van de Paspoortwet komen 
recidivisten tevens op een signaleringslijst te staan. In het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht is het reisverbod als een zelfstandige straf opgenomen in artikel 1:11. 
Echter, er moet nog een wijziging plaatsvinden in de Opiumlandsverordening 1960. 
Om deze reden is het reisverbod sinds de inwerkingtreding van het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht nog niet opgelegd door het Hof van Justitie. 

 

2.1.8 Executie 
Het OM heeft te kampen met aanzienlijke achterstanden betreft het versturen van 
kennisgevingen en aanmaningen en het innen van de openstaande boetes. In 2011 is 
daarom een geheel nieuwe afdeling in het leven geroepen om de twee operationele 
teams binnen het parket hierin te ondersteunen. Dit team, genaamd “ondersteuning 
en executie” (team 3), heeft thans als voornaamste opdracht het proces van executie 
van geldboetes ter hand te nemen. In augustus 2011 is team 3 samengesteld en zijn 
er werkprocessen en modules beschreven, zodat het team officieel kon starten met 
haar werkzaamheden. 
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Gezien het feit dat het team zich in de opstartfase bevond, is een aantal prioriteiten 
opgesteld voor de tweede helft van 2011: 

1) De achterstanden in het versturen van kennisgevingen en aanmaningen 
wegwerken voor de verkeerszittingen van 2009, 2010 en 2011.  

2) Knelpunten structureel oplossen om herhaling van fouten te voorkomen. De 
afdeling moet in 2012 optimaal functioneren. 

3) Opschonen van het Paga Bo But bestand. 
4) Zoveel mogelijk innen van openstaande boetes. 

Tabel 3 Geprinte kennisgevingen in 2011 over de periode 2009 t/m 2011 

Jaar  2009 2010 2011 

Kennisgevingen 195 2,775 16,289 

 

In 2011 is 14% van de uitgeschreven Oproepings Processen-Verbaal (OPV’s) op 
zitting afgedaan. Daarvan zijn 1811 OPV’s geseponeerd. Er is voor het bedrag van 
NAF. 266.854 aan transacties geïnd. 

De meeste kennisgevingen zijn voor het jaar 2011 gestuurd. Er zijn kennisgevingen 
en brieven retour ontvangen, omdat het adres niet klopte of omdat de veroordeelde 
verhuisd bleek te zijn. Tevens zijn reacties binnengekomen van overtreders die de 
transactie reeds hadden betaald, maar toch een kennisgeving ontvingen.  

Naast de afhandeling van boetes die voortkomen uit overtredingen, heeft team 3 ook 
een start gemaakt met de executie van vonnissen, in het geval dat naast een 
gevangenisstraf ook een geldboete is opgelegd. Deze boetes, voortkomend uit 
misdrijven, worden ook geïnd door het OM. 

Tabel 4 Aantal geïnde gelden in Naf. voortkomend uit zittingen 

 
2009 2010 2011 Totaal 

Boetes  517.540 173.169 227.634 918.343 

Transacties  328.521 304.481 266.854 866.856 

Totaal  846.061 477.650 494.488 1.818.199 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van de geïnde boetes en transacties aan de hand van de 
11 zittingen die in 2011 hebben plaatsgevonden. De bedragen hebben betrekking op 
de jaren waarin ze uitgegeven zijn. 
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Figuur 1 Geïnde boetes in Naf. per maand 

 

Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de ontvangen gelden over 2010 en 
2011. Vanaf september 2011 zijn de kennisgevingen voor het jaar 2011 gestuurd. Het 
effect is te zien, eind 2011 zijn het ontvangen gelden gestegen.  

Een belangrijk instrument voor team 3 is het interne registratiesyteem “Paga Bo But” 
(PBB). Het systeem dient voor de afhandeling van de OPV’s. Om het systeem 
optimaal te laten functioneren voor team 3 heeft er een inventarisatie 
plaatsgevonden van de modules in het systeem en aan de hand daarvan zijn er 
verschillende functionele wijzigingen aangebracht. Uit extern onderzoek door Plan 
Veiligheid Nederlandse Antillen (eind 2011) is geconcludeerd dat het systeem goede 
ondersteuning biedt aan de werkprocessen. 

Kortom, 2011 was een jaar van grote veranderingen betreft de uitvoering van 
executie binnen het OM. Het wegwerken van achterstanden in het versturen van 
kennisgevingen en aanmaningen heeft de hoogste prioriteit gekregen. De 
voornaamste knelpunten zijn inmiddels in beeld gebracht, zodat het proces verder 
verfijnd kan worden.  

 

2.1.9 Rechtshulp 
In 2011 zijn bij het OM 222 verzoeken om rechtshulp binnengekomen. Aan het eind 
van het verslagjaar waren 138 rechtshulpverzoeken uitgevoerd. Er waren nog 70 
verzoeken in behandeling bij de deurwaarder, de politie en/of de rechter-
commissaris.  

Van de 222 ontvangen verzoeken is de helft afkomstig uit Nederland 
(‘interregionale’ rechtshulp). De overige verzoeken kwamen (in volgorde van aantal) 
uit Bonaire, de Verenigde Staten, Aruba, Sint Maarten, Panama,  Venezuela, Spanje, 
Polen, Groot-Brittannië, Jersey en België. 
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Het aantal van 222 rechtshulpverzoeken in 2011 is een forse toename in vergelijking 
met de voorgaande jaren. Sinds 2007 is het aantal rechtshulpverzoeken geleidelijk 
gegroeid. Echter, in 2011 was er sprake van een explosieve groei.  Een belangrijke 
oorzaak van deze opmerkelijke toename, is de veranderde staatkundige 
verhoudingen sinds 10 oktober 2010. Sinds 10 oktober 2010 is er tussen de entiteiten 
van de voormalige Nederlandse Antillen een rechtshulpverzoek noodzakelijk voor 
zaken als de aanhouding en de overbrenging van verdachten, het horen van 
getuigen en het leggen van beslag etc. 

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 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 83 dagen. In 
2010 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd eveneens 83 dagen. Ondanks de forse 
toename van het aantal rechtshulpverzoeken is het OM er derhalve in geslaagd om 
de gemiddelde doorlooptijd niet te laten toenemen.  De gemiddelde doorlooptijd 
van rechtshulpverzoeken met een financieel karakter lag echter beduidend hoger 
dan het gemiddelde van 83 dagen, namelijk 262 dagen. Dit is te wijten aan een 
toename van het aantal verzoeken met een financieel karakter en een personele 
onderbezetting van het Bureau Financiële Onderzoeken van Korps Politie Curaçao, 
die dergelijke verzoeken uitvoert.  

In 2011 was het OM Curaçao niet langer belast met de coördinatie (de centrale 
registratie, administratie, monitoring en archivering) van de rechtshulp. De 
zelfstandige eerstelijnsparketten van de voormalige Nederlandse Antillen handelen 
de eigen rechtshulpverzoeken volledig af, vanaf binnenkomst. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij de PG, die zich daartoe laat informeren door de 
rechtshulpcoördinatoren van de drie zelfstandige parketten en door een 
coördinerend medewerker op het Parket PG. 

 

2.2 Overig 
 

Op het gebied van forensische expertise, is in 2011 binnen het OM gestart met een 
verbeterproces, door middel van aanwijzing en (bij)scholing van een forensisch 
officier. Deze officier is de contactpersoon via welke de contacten met de technische 
recherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verlopen. Daaraan 
voorafgaande is eind 2010 een multidisciplinaire medisch-forensische zedencursus 
georganiseerd door het OM en NFI voor de forensische- en zedenofficier, 
pathologen, politieartsen, zeden- en technisch rechercheurs.  
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3 Bedrijfsvoering 

3.1 Organisatie 
 

Als basis voor de prioritering bij de bedrijfsvoering diende het jaarplan Parket 
officier Curaçao 2011-2012.  Hierin werden als prestatie-indicatoren benoemd: 

1. Uitputting van het budget over 2011 vindt plaats tot maximaal 100% van de 
begroting. 

2.   Het ziekteverzuim binnen het parket Curaçao zal in 2011 het percentage van 
4,5% niet overstijgen. 

3.  In 2011 wordt met alle medewerkers van het parket Curaçao een 
functionerings- en beoordelingsgesprek gehouden. 

Ten aanzien van de eerste indicator is in 2011 het zelfstandig budgetbeheer voor het 
parket tot stand gekomen. Maandelijkse financiële rapportages ter monitoring van 
de uitputting werden in 2011 echter nog niet geleverd. In 2012 wordt het controle 
instrumentarium ten behoeve van het managementteam van het parket opgezet.  

Voor wat betreft het ziekteverzuim: dit was in 2011 precies op de gestelde norm van 
4,5%. Het is wel ruim een procent meer dat in 2010 (3,3%). Dit is te wijten aan 
langdurig ziekteverzuim van een aantal medewerkers in 2011. Het kort verzuim, dat 
indicatief kan zijn voor sociale problematiek en spanningen binnen de organisatie, is 
in 2011 gelijk gebleven. 

Met betrekking tot de planning en evaluatiecyclus is in 2011 een evaluatiegesprek 
gehouden met alle medewerkers van het parket. Dit geschiedde volgens het door de 
overheid gehanteerde systeem. Ondanks het feit dat binnen het overheidsapparaat 
thans wordt gezocht naar een nieuw beoordelingssysteem, en beoordelingen geen 
financiële gevolgen hebben, is er bij het parket toch voor gekozen om een 
beoordeling uit te brengen van de parketmedewerkers, om zo de evaluatiecyclus af 
te sluiten. 

De beleidscyclus, die in 2009 werd beschreven in het Uitvoeringsplan Inrichting OM 
en nader werd uitgewerkt in het document “Beschrijving Beleidscyclus OM” in 2010, 
is in 2011 voor het eerst uitgevoerd. In april 2011 werd het jaarverslag 2010 
uitgebracht, waarmee het parket verantwoording aflegde over de door haar 
behaalde resultaten. Eveneens in april 2011 werd het Jaarplan Parket Officier van 
Justitie 2011-2012 gepubliceerd, met daarin opgenomen de doelstellingen, 
uitgangspunten, prioriteiten en prestatie-indicatoren voor het parket over genoemde 
periode. 

Tevens werden in 2011 twee halfjaarrapportages uitgebracht aan de PG, die de inzet 
vormden voor evaluatiegesprekken tussen PG en HOvJ. 
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In het jaarplan 2011-2012 wordt vermeld dat het parket in 2011 en 2012 gestalte zal 
geven aan de afdeling ondersteuning en executie en de afdeling beleid en strategie. 
Hiertoe werd een wervings- en selectieproces opgezet om te komen tot de 
startformatie zoals omschreven in het inrichtingsplan. 

3.2 Personeel 
 

Het is in 2011 gelukt om de startformatie te bereiken. Er werden twee aspirant 
deurwaarders geworven en geselecteerd en vervolgens met behulp van een 
belastingdeurwaarder intern opgeleid.  

De administratie van team 1 werd aangevuld met een extra administratief-juridisch 
medewerker. 

Er werden twee nieuwe medewerkers geselecteerd voor de functie van 
parketsecretaris; een recent afgestudeerde jurist en een jurist met een aantal jaren 
werkervaring. 

Met de komst van een beleidsmedewerker kon in 2011 de beleidscyclus worden 
geborgd, en werd ook een fenomeenonderzoek uitgevoerd en opgeleverd over 
mogelijke uitbuiting onder Indiase arbeidsmigranten op Curaçao, onder de titel 
“Manager gezocht!”. 

Ook werden in 2011 een manager, een administratief  juridisch medewerker en een 
kassier geworven ten behoeve van “team 3”, de afdeling ondersteuning en executie. 
In dit team is in 2011 een begin gemaakt met het efficiënter innen van uitstaande 
boetes en transacties.  

Ruimtegebrek noopte het parket in 2010 en 2011 uit te zien naar additionele 
werkruimte voor team 3. Door de Minister van Justitie is inmiddels de toezegging 
gedaan om een verdieping van het voormalige Telemuseum hiervoor ter 
beschikking te stellen. Hopelijk kan per medio 2012 de verhuizing van team 3 
daadwerkelijk plaatsvinden. 

Met de komst van de laatste medewerker van de startformatie in november 2011, 
werd de reorganisatie afgesloten met een enquête voor alle medewerkers van het 
parket. De uitkomsten van deze enquête zijn verder in dit jaarverslag beschreven. 

 

3.2.1 Opleidingsplan 
Uitgangspunten voor het opleidingsplan waren in 2011 volgens het Jaarplan 2011-
2012 het kweken van expertise op bepaalde taakaccenten van OvJ’s, het bevorderen 
van kennisoverdracht binnen het parket en het verzorgen van “in company” 
opleidingen en trainingen. 
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Voor wat betreft het taakaccent forensisch officier werd de taakaccenthouder in 2011 
in staat gesteld een stage te volgen bij het NFI . Ook werd een cursus forensisch 
onderzoek in zedenzaken op Curaçao opgezet. Hieraan namen twee OvJ’s deel. 

Ten behoeve van OvJ’s en parketsecretarissen werd een opfriscursus Nederlandse 
taal aangeboden. Ook werd voor deze doelgroep een cursus time management 
opgezet en werd de actualiteitencursus strafrecht en strafprocesrecht verzorgd door 
de SSR. Door de fraudeofficieren werden ook enige workshops inzake fraude 
expertise gevolgd in 2011. 

Het managementteam van het parket werd in 2011 in staat gesteld om een workshop 
financieel zelfbeheer te volgen bij het SOAB, alsmede een workshop TGO (Team 
Grootschalige Opsporing) voor strategisch kader. 

Ten behoeve van parketsecretarissen en administratief juridisch personeel werden in 
2011 presentaties gegeven over het lezen van beschikkingen en executie perikelen. 

Vanuit het streven van het parket Curaçao om jonge mensen van ons eiland de kans 
te geven om ervaring op te doen in een dynamische organisatie als het OM heeft het 
parket ook in 2011 weer stageplaatsen beschikbaar gesteld bij de 
parketadministratie, waarbij de stagiaires onder begeleiding van ervaren 
medewerkers vertrouwd werden gemaakt met de werkzaamheden van deze 
organisatie. 

3.3 Informatieregistratie 
 

Het OM maakt sinds 2007 voor de ondersteuning van de primaire processen gebruik 
van een geautomatiseerd bedrijfsvoeringsysteem. Het systeem bestaat uit het boete-
inningsysteem Paga Bo But (PBB) en het bedrijfsprocessensysteem PRIEM1. Met de 
komst van de afdelingen Ondersteuning en executie en Strategie en beleid, is in 2011 
een start gemaakt met de aanpak ter verbetering van zowel PBB als PRIEM, om de 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het systeem te verhogen. 

 

3.3.1 Paga Bo But 
Met de inwerkingtreding van PBB binnen het OM, is het proces van boete-inning 
geautomatiseerd. Gedurende de jaren hebben verschillende interventies 
plaatsgevonden om de optimalisering van het systeem te verwezenlijken. 
Desondanks wordt het OM bekritiseerd wegens het onvoldoende innen van 
uitgeschreven boetes. Met de implementatie van de afdeling Ondersteuning en 
executie in 2011, is de focus komen te liggen op het opschonen van het systeem en 
het executeren van openstaande boetes. Tevens is gewerkt aan het verbeteren van 
faciliteiten om de boetes te kunnen betalen. Gecoördineerde en consequente controle 

                                                           

1
 Parket Registratie, Informatie en Managementsysteem 

2
 Deze zaken staan geregistreerd in Paga Bo But en zijn binnengekomen als OPV. 
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van het proces van boete-inning zal moeten zorgen voor een aanzienlijke verbetering 
van het volledige proces. In 2011 is een start gemaakt met het verbeteren en 
aanvullen van managementrapportages ter ondersteuning hiervan. 

 

3.3.2 PRIEM 
PRIEM heeft sinds de ingebruikneming in 2007 verschillende ontwikkelingsfasen  
doorgemaakt voor wat betreft het optimaal gebruik van het systeem. In eerste 
instantie is alle aandacht uitgegaan naar de modules die zaaksregistratie en 
voorarrest vastleggen. Vervolgens is vorm gegeven aan het genereren van 
managementinformatie aan de hand van rapportages. Maar de continue centrale 
coördinatie ontbrak. In 2011 is met de totstandkoming van de afdeling Strategie en 
beleid een start gemaakt met het doorlichten en opschonen van dit 
bedrijfsprocessensysteem, zodat de outcome van de informatie betrouwbaar en 
bruikbaar is ter ondersteuning van het te voeren beleid binnen het OM. 
Achterstanden en vervuiling in de registratie van het primaire proces zijn, waar 
mogelijk, bijgewerkt. Managementrapportages zijn hernieuwd en aangepast aan de 
gestelde prestatie-indicatoren, zoals ze zijn vastgesteld door de PG in het kader van 
de p&c cyclus en het plan voor de verdere aanpak voor 2012 is opgesteld. 
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4 Waardering door de omgeving 

4.1 Medewerkers Tevredenheidonderzoek  
 

In december 2011 is onder alle werknemers van het parket een enquête gehouden. 
De vragen betroffen onderwerpen aangaande de mate van tevredenheid over de 
aanpak van het managementteam in het kader van de reorganisatie, de 
voorzieningen, communicatie en de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers. 

De respons op de anonieme enquête betrof 74%. De conclusies die getrokken zijn uit 
deze respons luiden als volgt. Het parket is een organisatie van mensen die met 
plezier naar hun werk gaan (89%) en zich thuis voelen in hun organisatie. De 
leidinggevenden hebben een gewillig oor voor de noden van hun medewerkers en 
weten hun waardering voor de inspanningen van medewerkers adequaat over te 
brengen. Bijna de helft van de respondenten heeft recent een cursus of workshop 
gevolgd en de overgrote meerderheid voelt dit ook in meerdere of mindere mate als 
een vorm van investering in hen als medewerkers van de organisatie. Ook vindt de 
meerderheid (64%) dat zij betrokken worden bij besluitvorming in de organisatie. 

Sociale evenementen, bedoeld om de onderlinge band te versterken, worden wel 
georganiseerd, maar het zouden er meer kunnen zijn. 

De organisatie is maar matig in staat om in de fysieke behoeften op de werkplek van 
de medewerkers te voorzien. 

De interne communicatie tussen medewerkers onderling maar ook tussen het 
managementteam en medewerkers blijft een punt van aandacht.  

Er wordt binnen de organisatie over elkaar geroddeld, maar ruim de helft van de 
respondenten (54%) vindt dat dit niet zo vaak voorkomt. 

De waardering die de medewerkers aan de organisatie geven is “ruim voldoende” 
(7). 
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5 Prestaties 

5.1 Cijfers primair proces 
 

Tabel 5 Aantal in verzekering gestelde verdachten 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Verdachten 857 959 1.079 1.102 1.160 

 

Tabel 6 Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort 

Delictsoort 
2007 2008 2009 2010 2011 

% % % % % aantal 

Vermogen 33,8 27,6 26,9 26,2 23,6 504 

Geweld/leven 16,7 14,3 23,8 14,0 21,0 448 

Zeden 1,7 2,5 4,5 2,7 3,0 65 

Verdovende 
middelen 

28,8 36,8 32,2 24,2 25,7 550 

Vuurwapen 8,8 8,1 5,5 4,6 3,4 72 

Overig 10,3 10,6 7,1 28,3 23,3 498 

- Zaken op grond van de WVV-C 2000 44,3 221 

- Zaken op grond van wetgeving zoals de Binnenvaartverordening 22,7 113 

- Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 12,0 60 

Totaal (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100 - 

Totaal 
(aantal) 

1.197 1.577 1.806 2.205 - 2.137 
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Tabel 7 Aantal sepots naar sepottype per zaaksregistratiejaar 

 2007 2008 2009 2010 2011 

aantal aantal aantal aantal aantal % 

Technisch sepot 75 210 226 182 158 75 

Beleidssepot 77 160 133 102 53 25 

Totaal 152 370 359 284 211* 100 

*Dit aantal zal in 2012 nog verder oplopen, aangezien nog niet alle zaken die in 2011 geregistreerd zijn al een 
afdoeningbeslissing hebben gekregen. 

 

Tabel 8 Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA, exclusief verkeersmisdrijven 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

misdrijven 775 865 954 958 792* 

*Het aantal aangebrachte misdrijven geregistreerd in 2011 is een dynamisch cijfer en zal naar verwachting in 
2012 nog verder toenemen, aangezien nog niet alle zaken uit 2011 reeds een afdoeningbeslissing hebben 
gekregen en het aantal IVS gestegen is in 2011 (tabel 5). 

 

Tabel 9 Aantal bij het OM ingeschreven verkeersmisdrijven 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Misdrijven - 86 162 185 116 

 

Tabel 10 Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Misdrijven 64 37 73 78 74 

 

Tabel 11 Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA2  

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

Overtredingen 8.402 18.121 21.083 19.998 19.485 
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 Deze zaken staan geregistreerd in Paga Bo But en zijn binnengekomen als OPV. 
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Tabel 12 Aantal verdachten naar leeftijdscategorie 

Leeftijd  
2009 2010 

Leeftijd* 
2011 

% % % aantal 

0-14 1,1 0,3 12-15 1,2 20 

15-18 7,8 7,9 16-17 4,2 70 

19-24 24,5 22,9 18-20 10,9 183 

25-34 27,3 25,9 21-24 14,7 244 

35-44 19,0 20,7 25-34 29,5 494 

45-60 17,6 19,4 35-44 21,4 356 

61 en ouder 2,7 2,9 45-64 16,5 277 

- - - 65 en ouder 1,6 26 

Totaal (%) 100,0 100,0 Totaal (%) 100 - 

Totaal (aantal) 1.800 1.751 Totaal (aantal) - 1.675 

*Met de komst van de nieuwe titel (X) Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen in het nieuwe Wetboek 
van Strafrecht is gekozen voor een aanpassing van leeftijdscategorieën op basis van leeftijdsgrenzen die 
vastgesteld zijn in deze titel. 

 

Tabel 13 Aantal international en interregionale rechtshulpverzoeken (RHV) 

Jaar 2007 2008 2009 2010 2011 

RHV 110 138 157 166 222 

 

5.2 Toelichting 
 

Het aantal geregistreerde zaken is in 2011 gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Het 
aantal in verzekeringgestelde verdachten is daarentegen wederom toegenomen. 
Daaruit kan geconcludeerd worden dat de relatieve zwaarte van de binnengekomen 
zaken ook is toegenomen. Terugkijkend op de afgelopen vier jaren, is het aantal in 
verzekeringgestelde verdachten sinds 2007 met 35% toegenomen. 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal strafzaken naar delictsoort, valt meteen op 
dat het aantal gewelds- en levensdelicten wederom enorm is toegenomen ten 
opzichte van vorig jaar. De ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw 
nemende, is een schommelend patroon zichtbaar. De andere veelvoorkomende 
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delictsoorten als vermogensdelicten en delicten met betrekking tot verdovende 
middelen zijn redelijk stabiel gebleven. 

Getracht is om de categorie ‘overig’ in te perken. Daarbij is valsheid in geschrift, van 
munten en van bankbiljetten geschaald onder vermogensdelicten. Wat overblijft is 
naast het aantal gebruikelijke overtredingen op grond van de Wegen 
Verkeersverordening, misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid en een percentage 
van 22,7% aangaande zaken die betrekking hebben op wetgeving zoals de 
Binnenvaartverordening. 

In totaal zijn er in 2011 1767 zaken geregistreerd in PRIEM3. Daarvan zijn er, ten tijde 
van het schrijven van dit jaarverslag, 158 afgedaan met een technisch sepot. Dit komt 
neer op een percentage van 9%, waarmee de prestatie-indicator zoals beschreven in 
het jaarplan 2011-2012 van maximaal 10% is behaald. Verder zijn er 53 zaken 
afgedaan met een beleidssepot, wat neerkomt op 3% en daarmee precies 
overeenkomt met de prestatie-indicator uit het betreffende jaarplan. Daarmee kan 
geconcludeerd worden dat het OM in het verslagjaar voldaan heeft aan de 
sepotdoelstelling uit het jaarplan. 

Het aantal aangebrachte verkeersmisdrijven is min of meer gelijk gebleven ten 
opzichte van 2010. Opvallend hierbij is wel dat in 2010 van alle ingeschreven 
verkeersmisdrijven 42% is aangebracht bij het GEA, terwijl in 2011 dit percentage 
neerkwam op 64%. Er zijn dus relatief minder verkeersmisdrijven ingeschreven, 
maar percentueel meer verkeerszaken naar de zitting gegaan. 

Het aantal OPV’s dat in 2011 is uitgeschreven ligt iets lager dan in 2010 met een 
afname van 6%. Van het totaal aantal OPV’s is 86% naar de zitting gegaan. 

Vanwege de nieuwe titel voor jeugdige personen zijn de leeftijdscategorieën 
enigszins aangepast aan de leeftijdsgrenzen die in deze titel beschreven staan. De 
groep verdachten die in de categorie 25 jaar of ouder valt, is ten opzichte van 2010 en 
2009,  min of meer gelijk gebleven en komt neer op een kleine 70% van het totaal 
aantal verdachten. Ruim 50% van deze verdachten is tussen de 25 en de 45 jaar oud. 
Een kwart van de verdachten is tussen de 18 en 24 jaar oud. Ruim 5% is jonger dan 
18 jaar. 

Het aantal rechtshulpverzoeken is aanzienlijk toegenomen. De verklaring daarvan is 
terug te lezen in paragraaf 2.1.9 

  

                                                           

3
 Binnengekomen zaken d.m.v. een OPV zijn hierin niet meegenomen en worden verder geregistreerd en 

afgehandeld in Paga Bo But. 



31 Jaarverslag 2011 OM parket Curaçao 

 

6 Financiën 

Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in eerste 

aanleg Curaçao in Nederlands Antilliaanse guldens per 31 december 2011. 

 

 

Toelichting: 

De werkelijke cijfers betreffen de periode 10 oktober 2010 tot en met december 2011. Daar in 

2011 geen afzonderlijke begroting bestond voor het Parket (conform PB 2010 nr. 59), zijn de 

cijfers van de begrotingsposten van 2012 herleid naar 2011, tot het totaalbedrag dat 

goedgekeurd is door het Land Curaçao. Onderstaande cijfers zijn nog niet onderworpen aan 

de jaarrekeningcontrole, welke geschiedt door accountantsbureau BDO. 

 

 

Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Afwijking

2011 2010 2011 2010-2011 2010-2011

oct-dec jan-dec

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal (incl.Invest.)        10.927.391         1.284.260               6.694.016           7.978.276          2.949.115 

Tot. Parket (incl. Bijdr.PPG) 9.686.759        1.104.821        5.587.480             6.692.300         2.994.459        

Totaal Parket 6.868.450        1.104.821        5.587.480             6.692.300         176.150           

Personeelskosten 5.587.100        1.022.362        4.794.285             5.816.646         229.546-           

Salarissen en uitkeringen 4.407.800        887.725           4.152.674             5.040.398         632.598-           

Pensioen en sociale lasten 747.600           119.492           522.709                642.201            105.399           

Inhuur personeel 99.100             15.145             95.629                  110.774            11.674-             

Overige personeelskosten 332.600           -                      23.273                  23.273              309.327           

Huisvestingskosten 613.500           25.578             473.746                499.325            114.175           

Transportkosten 110.700           4.954               85.835                  90.789              19.911             

Algemene kosten 557.150           51.927             233.613                285.540            271.610           

Bijdr. PPG. 2.818.309        -                      -                            -                        2.818.309        

Investeringen 1.240.632        179.440           1.106.536             1.285.976         45.344-             

PARKET HOOFD OFFICIER VAN JUSTITIE-CURACAO
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Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Afwijking

2011 2010 2011 2010-2011 2010-2011
oct-dec jan-dec

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal (incl. Invest.)        10.927.391         1.284.260               6.694.016          7.978.276          2.949.115 

Totaal Parket (incl. Bijdr.PPG) 9.686.759        1.104.821        5.587.480             6.692.300        2.994.459        

Totaal Parket 6.868.450        1.104.821        5.587.480             6.692.300        176.150           

Personeelskosten 5.587.100        1.022.362        4.794.285             5.816.646        229.546-           

Salarissen en uitkeringen

Salarissen en lonen 3.913.800        868.220           3.636.189             4.504.409        590.609-           

Overwerk -                       -                      -                            -                       -                       

Kindertoelage 10.900             2.355               8.975                    11.330             430-                  

Vakantie-uitkering/toelage 225.700           -                      221.355                221.355           4.345               

Overige uitkering en toelage 62.900             31.092             269.992                301.083           238.183-           

Medische-/keuringskosten 194.500           13.942-             16.163                  2.221               192.279           

Pensioen en sociale lasten

Toeslag AOV/AWW 165.100           34.466             161.498                195.963           30.863-             

Toeslag AVBZ 20.700             4.081               18.984                  23.065             2.365-               

Pensioen premie 533.400           80.946             342.228                423.173           110.227           

Wachtgeld -                       -                      -                            -                       -                       

Bijdrage ZOG 28.400             -                      -                            -                       28.400             

Inhuur personeel

Schoonmaak pers v. derden 5.000               -                      1.229                    1.229               3.771               

Stagiaires en uitzendkrachten 16.600             1.189               10.499                  11.687             4.913               

Vertaal / tolk kosten 2.500               13.956             83.901                  97.857             95.357-             

Kosten uit- / terugzending 75.000             -                      -                            -                       75.000             

Personeel van derden -                       -                      -                            -                       -                       

Overige personeelskosten

Cursus en opleidingen 117.600           -                      4.128                    4.128               113.472           

Dienstkleding 19.000             -                      2.100                    2.100               16.900             

Kosten maaltijd -                       -                      -                            -                       -                       

Overige personeelskosten 196.000           -                      17.044                  17.044             178.956           

Huisvestingskosten 613.500           25.578             473.746                499.325           114.175           

Electra 165.800           24.757             107.800                132.557           33.243             

Water 5.100               797                  3.567                    4.365               735                  

Huisvestingskosten 358.100           -                      323.242                323.242           34.858             

Onderhoud Gebouw 17.400             24                    29.455                  29.479             12.079-             

Verzekeringskosten gebouw 25.200             -                      -                            -                       25.200             

Onderhoud Airco's 25.200             -                      6.962                    6.962               18.239             

Huishoudelijk artikelen 5.700               -                      2.327                    2.327               3.373               

Overige huisvestingskosten 11.000             -                      393                       393                  10.607             

PARKET HOOFD OFFICIER VAN JUSTITIE-CURACAO

 



33 Jaarverslag 2011 OM parket Curaçao 

 

Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk Afwijking

2011 2010 2011 2010-2011 2011

12 10-12 12

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF. NAF.

Transportkosten 110.700           4.954               85.835                  90.789             19.911             

Brandstofkosten 40.800             -                      18.820                  18.820             21.980             

Onderhoud transport -                       -                      -                            -                       -                       

Verzekeringskosten transport -                       -                      -                            -                       -                       

Lease transportkosten 69.900             4.954               65.459                  70.413             513-                  

Overige transportkosten -                       -                      1.556                    1.556               1.556-               

Algemene kosten 557.150           51.927             233.613                285.540           271.610           

Reis en verblijfskosten 157.500           23.402             50.131                  73.533             83.967             

Vergader- en presentatie kosten -                       -                      -                            -                       -                       

Kantoorbehoeften 34.900             128                  22.825                  22.952             11.948             

Papier, druk en bindwerk 17.700             -                      9.059                    9.059               8.641               

Huur/lease Kantoor apparatuur 49.400             3.383               13.656                  17.039             32.361             

Aankoop software/licentie en disc 40.500             -                      -                            -                       40.500             

Telefoon en faxkosten 75.050             23.735             95.706                  119.441           44.391-             

Porto en vrachtkosten 10.100             864                  10.938                  11.802             1.702-               

Abonnementen/lektuur/internet 8.500               -                      20.405                  20.405             11.905-             

Onderhoud duurzame roer. goed 1.800               -                      1.205                    1.205               595                  

Onderhoud hard-software infrastr. 66.800             -                      225                       225                  66.575             

Representatie/voorlicht 5.200               -                      123                       123                  5.077               

Aankoop kleine inventaris 8.000               -                      5.329                    5.329               2.671               

Specifieke kosten orde/rust -                       415                  -                            415                  415-                  

Uitbesteedwerk 7.500               -                      -                            -                       7.500               

Bankkosten -                       -                      81                         81                    81-                    

Interestkosten -                       -                      -                            -                       -                       

Accountantkosten -                       -                      -                            -                       -                       

Consultancy 50.100             -                      -                            -                       50.100             

Kwaliteitstoetsing (ISO) -                       -                      -                       -                       

Overige algemene kosten 24.100             -                      3.931                    3.931               20.169             

Bijdrage Parket Procureur gen. 2.818.309        -                            -                       2.818.309        

Bijdrage Parket Procureur-generaal 2.818.309        -                            -                       2.818.309        

Investeringen 1.240.632        179.440           1.106.536             1.285.976        45.344-             

Verbouwing Wilhelminaplein 14-16 1.240.632        179.440           1.076.432             1.255.872        15.240-             

Kantoorinventarissen -                       -                      30.104                  30.104             30.104-             

PARKET HOOFD OFFICIER VAN JUSTITIE-CURACAO
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 

BES  Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

BFO  Bureau Financiele Criminaliteit 

CFATF  Caribbean Financial Action Task Force 

CRwOM Consensus Rijkswet Openbare Ministeries 

GEA  Gerecht in Eerste Aanleg 

HARM  Hit & Run Money Laundering 

HOvJ  Hoofdofficier van Justitie 

JCO  Justitieel Casusoverleg 

KPC  Korps Politie Curaçao 

MoU  Memorandum of Understanding 

NFI  Nederlands Forensische Instituut 

NGO  Non-Governmental Organisation 

OM  Openbaar Ministerie 

OPV  Oproepingsproces-verbaal 

P&C  Planning & Control 

PBB  Paga Bo But 

PG  Procureur-genraal 

PRIEM  Parket Registratie. Informatie en Managementsysteem 

RG  Relationeel Geweld 

RHV  Rechtshulpverzoek 

SSR  Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging  

TIO  Team Inlichting & Opsporing 

TIRP  Terrorism Information and Repression Platform 

TGO  Team Grootschalige Opsporing 

TOD  Technische Opsporingsdienst 

WVV-C Wegenverkeersverordening Curaçao 

XTC  Ecstacy – straatnaam voor MDMA, synthetisch hallucinerend middel 



35 Jaarverslag 2011 OM parket Curaçao 

 

Contactgegevens parket Curaçao 
 

Adres 

Tempel Emanu-El 

Hendrikplein z/n 

Willemstad, Curaçao 

 

E-mailadres 

Parket.curacao@caribjustitia.org 

 

Telefoonnummer 

(+5999) 434 2100 

 

Faxnummer 

(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328 


