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Voorwoord 
 

Het parket Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) beleefde 2013 weer als een jaar vol dynamiek 
en met veel personele wisselingen. Zo namen we afscheid van een parketsecretaris en een 
officier van justitie en wierven wij een nieuwe officier voor Bonaire en twee nieuwe 
secretarissen. 
 
In 2013 is in opdracht van het OM het rapport “Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013” 
opgesteld, dat een actueel en bruikbaar beeld schetst van de (ontwikkeling van de) 
criminaliteit, regelgeving en overlast op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De absolute omvang 
van de criminaliteit op de BES is -relatief gezien- aanzienlijk en een groot deel van de 
problematiek heeft een structureel karakter, aldus de onderzoekers in het rapport. Naast 
risico’s schetst het rapport ook nuttige aanbevelingen waaraan -onder regie van het OM BES- 
de nodige follow up is en wordt gegeven. 
 
Ons parket kampte -net als in voorgaande jaren- ook in 2013 met een gebrekkige ICT-
infrastructuur. Dit heeft wederom veel geduld en tijd gevergd van onze medewerkers, in het 
bijzonder van onze collega’s die (regelmatig) op Saba en Statia vertoeven.  
 
De justitieketen op Bonaire dreigde per 10-10-2013 in een noodsituatie te geraken omdat 
onze vaste “deurwaarder” (zijnde een buitengewoon agent van politie) niet langer bevoegd 
bleek om de vele betekeningen voor het OM te verzorgen. Dankzij de welwillende 
medewerking van de Korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) 
beschikken wij sindsdien (korte termijn oplossing) over een politieambtenaar die hier 
nagenoeg full time mee doende is.  
 
Opnieuw hebben wij het afgelopen jaar het primair proces op de drie eilanden overeind 
gehouden en nagenoeg alle resultaten geboekt die in het kader van planning & control 
waren afgesproken. De stijgende trend qua instroom van verdachten zette zich óók in 2013 
voort. 
 
Terugblikkend beschouw ik het jaar 2013 voor het OM BES als een dynamisch en geslaagd 
jaar, waarin hard gewerkt is en op diverse, uiteenlopende terreinen de beoogde resultaten 
zijn geboekt.  
 
En in 2014 zijn er nog meer personele veranderingen aan de orde. Per 1 juli 2014 draag ik de 
leiding van het parket BES met veel vertrouwen over aan Mr. Henry Hambeukers en zal er 
voor het eiland Bonaire een nieuwe gebiedsofficier geworven worden.   
 
 
 
Bonaire, april 2014, 
Mr. D.C.I. Van Delft,  
 
Hoofdofficier van Justitie parket BES. 
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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 omvat de 
volgende deelaspecten: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten 
en toezicht op de tenuitvoerlegging (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 elk een eigen OM. Deze 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). Het 
parket van de PG bevindt zich op Curaçao. De PG ziet zich in een positie waarin hij 
verantwoording aflegt aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, van St. 
Maarten en van Nederland. 

In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem twee 
advocaten-generaal, die voor het parket van de PG werkzaam zijn op Curaçao en St. 
Maarten. 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 primair proces, te weten de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde. Een derde taak van het parket van de PG is een beleidsmatige. Het parket 
PG 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 HOvJ

Openbaar Ministerie 
Curaçao

Openbaar Ministerie 
Sint Maarten

Openbaar Ministerie 
BES-eilanden

Hoofdofficier

Parket HOvJ

Procureur-Generaal

Parket PG

Hoofdofficier

Parket HOvJ
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1 Strategie en beleid 
 

1.1 Algemeen 
 

Vertegenwoordiging OM op de BES 

Onze missie in 2013 was onverkort “een zichtbaar, professioneel en goed bezet OM BES op drie 
locaties”. We mogen stellen dat deze missie wederom geslaagd is.  

Ook op Saba en St. Eustatius was en is het OM permanent vertegenwoordigd. Op Saba 
bestaat deze permanente vertegenwoordiging uit een plaatsvervangend officier van justitie 
die tevens parketsecretaris is voor zowel Saba als Statia. Deze vertegenwoordiging wordt 
ingevuld door de roulatie van de vier bij het OM BES werkzame parketsecretarissen. Zij 
komen om beurten voor een periode van gemiddeld één maand naar Saba. Op Statia wordt 
het OM vertegenwoordigd door één vaste plaatsvervangend officier van justitie. 

De voor Saba en Statia verantwoordelijke officier van justitie is gemiddeld anderhalve week 
per maand fysiek aanwezig op Saba en Statia. De overige tijd houdt zij vanaf Bonaire contact 
via de telefoon of skype met de collega’s op Saba en Statia. 

De roulatie van de parketsecretarissen tussen Saba en Bonaire bleek in 2013 geen sinecure. 
De roulatie trok een behoorlijke wissel op de gezinssituatie van onze collega’s. Hiertoe zijn in 
2013 dan ook passende maatregelen getroffen, rekening houdende met het belang van 
permanente professionele vertegenwoordiging enerzijds, en het persoonlijke belang van 
onze medewerkers anderzijds. Doch het is en blijft een uitdaging om aan de eis van 
permanente professionele vertegenwoordiging van het OM op Saba gestalte te blijven geven. 
In 2014 zullen wij dit in goed overleg met de PG kritisch blijven monitoren. 

 

Wetgeving 

Het OM BES heeft geparticipeerd in een Commissie herziening Wetboek van 
Strafrecht/Strafvordering onder voorzitterschap van prof. De Doelder. Na 
Curaçao is ook in Aruba per 15-2-2014 het nieuwe Wetboek van Strafrecht in 
werking getreden. In Sint Maarten wordt momenteel de 
invoeringslandsverordening voor de inwerkingtreding voorbereid.  Zowel in 
Curaçao als St. Maarten is het concept Wetboek van Strafvordering 

aangeboden om in procedure te brengen. Aan de directie wetgeving van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie is in 2013 -in het kader van het concordantiebeginsel en de in de regio 
gewenste eenvormigheid- verzocht om in 2014 beide wetboeken ook in te voeren op de BES, 
althans de wenselijke aanpassingen door te voeren in het huidige (verouderde) wetboek van 
strafrecht/strafvordering BES. 

Het OM BES heeft daarnaast geparticipeerd in een projectgroep aangaande de aanpassing 
van de Wegenverkeersverordening Bonaire. De nieuwe verkeerswetgeving, inclusief 
beperkende bepalingen voor de consumptie van alcohol in het verkeer, treedt volgens de 
huidige planning in 2014 in werking. Er is wel nog een lacune in de Wet aansprakelijkheid 
bestuurders, rijbevoegdheid en rijvaardigheid BES geconstateerd (ontbreken verplichting om 
mee te werken aan voorlopig onderzoek uitgeademde lucht). Ook dient er nog een 
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Algemene Maatregel van bestuur aangaande de uitvoering van alcohol-, bloed, -of 
urineonderzoek te worden vastgesteld. Ten slotte heeft de projectgroep vastgesteld dat 
overtreding van bepalingen uit de nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire alleen als 
overtreding (en dus niet als misdrijf) strafbaar gesteld kunnen worden vanwege beperkingen 
qua strafbaarstellingen in de Wet Openbare lichamen BES (WOLBes). Ter vergelijking: in 
Europees-Nederland is rijden onder invloed als misdrijf strafbaar stelt. Voornoemde issues 
zijn in 2013 ook voorgelegd aan de directie wetgeving.  

In het grootschalige onderzoek ‘Zambezi’ is eind 2012 door en tot verbazing van het OM 
geconstateerd, dat het tot 10-10-2010 geldende artikel 372ter WvSR N.A. per 10-10-2010 
vervallen was. Dit artikel stelde handelingen -die in strijd zijn met eigen regelgeving- van de 
leden van het bestuurscollege strafbaar. Een wetswijziging die in een politiek gevoelige 
strafzaak tot grote kwalificatieproblemen heeft geleid. 

 

Follow up n.a.v. rapport Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces 

In 2012 heeft de Raad voor de Rechtshandhaving een 
rapport opgeleverd over het aangifteproces.  

Inmiddels zijn door het korps nagenoeg alle aanbevelingen 
overgenomen en geïmplementeerd. Sterker nog, ten tijde van publicatie van het rapport 
waren reeds diverse kwaliteitsslagen doorgevoerd. Hierbij hebben wij op het oog op de 
ontwikkeling en implementatie van stroomschema’s met betrekking tot het aangifteproces, 
interne kwaliteitscontrole van aangiften, verbetering / doorontwikkeling van het 
bedrijfsprocessensysteem “actpol”,  opleiding van medewerkers tot allround 
politiemedewerker MBO 4 (zijnde een post initiële opleiding, die doorloopt tot en met 2015), 
opleiding van de intake-medewerkers (belast met opnemen meest voorkomende aangiften), 
verbetering werkruimtes voor opnemen aangiften en de borging van de terugkoppeling naar 
en nazorg voor aangevers op diverse momenten binnen het proces. Bovendien laten 
enquêtes in 2012 en 2013 zien dat het vertrouwen in de politie stijgende is.  

In 2014 dient nog nadere afstemming plaats te vinden tussen politie en OM over wie op welk 
moment welke informatie richting aangevers verzorgt (opsporings- en vervolgingsfase).  
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1.2 Bestrijding criminaliteit binnen de BES 
 

Stuurgroep Opsporen BES 

 

                                                         
 

 

De stuurgroep opsporen BES –onder voorzitterschap van de Hoofdofficier van Justitie van 
het OM BES- houdt zich bezig met het sturingsproces op tactisch niveau (proces tactisch 
besturen). Binnen deze stuurgroep worden op basis van actuele en betrouwbare informatie 
en analyses keuzes gemaakt in de zogenaamde haalzaken waardoor mensen en middelen 
optimaal worden ingezet. Het stellen van prioriteiten is belangrijk om de schaarse capaciteit 
optimaal te benutten. De stuurgroep opsporen BES, vertegenwoordigd door OM, KPCN, 
KMar en RST, is binnen de BES verantwoordelijk voor het kiezen wèlke onderzoeken orden 
aangepakt, dan wel welke onderzoeksvoorstellen bijvoorbeeld doorverwezen worden naar 
de Stuurploeg RST (zelfstandig RST-onderzoek).  

De stuurgroep heeft zich in 2013 verder ontwikkeld en kwam maandelijks bij elkaar. Er zijn 
diverse informatieproducten gegenereerd door de afdelingen informatie van het KPCN, 
KMar en RST, die door de stuurgroep zijn behandeld en die al dan niet tot 
opsporingsonderzoeken hebben geleid (keuzeproces). Middels voortgangsverslagen worden 
de gekozen onderzoeken door de stuurgroep gemonitord. De onderzoeken hadden onder 
meer betrekking op handel in verdovende middelen, wapenhandel en 
vermogenscriminaliteit. Er is vanuit de stuurgroep ook gestuurd op gerichte informatie-
inwinning, verzameling, veredeling en analyse. Er werd en wordt gestuurd op het 
verbeteren van de informatiepositie (zie ook hierna onder “Veiligheidsbeeld BES-eilanden 
2013”) op de diverse speerpunten. 

 

KPCN  

De afdeling opsporing, bestaande uit incident gerichte opsporing (IGO) en probleem gerichte 
opsporing (PGO), is in 2013 gegroeid van 24 naar 26 fte. Daarmee kwam de bezettingsgraad 
van de recherche op 76%. Echter, de opleidingsverplichting van het korps drukte in 2013 
behoorlijk op de daadwerkelijk inzetbare capaciteit van (onder meer) de afdeling opsporing.  
Om de opsporingsfunctie op Saba en Statia te verstevigen, is per 1 augustus 2013 door het 
KPCN één fte recherche-ondersteuning op Statia geplaatst (op roulatiebasis), van waaruit 
ook ondersteuning voor/op Saba kon worden gegeven. 
 
De inspanningen van het korps hebben in 2013 geleid tot de in hoofdstuk 1 genoemde 
instroom van verdachten. In het bijzonder mag vermeld worden dat het OM -dankzij 
integrale verkeerscontroles van de politie op de 3 eilanden- een forse toename in de instroom 
van (verkeers)overtredingen zag.  
Meldenswaardig zijn daarnaast nog de cijfers van de afdeling Opsporing van het KPCN over 
2013, zijnde behandelde zaken: 
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Dossiers naar OM 157 

Lopend 135 

Opgelegd/sepot 112 

Geen strafbaar feit 8 

Overdracht aan andere opsporingsdienst 4 

Totaal 416 

 
Het korps mist tot op heden financiële expertise (financiële rechercheurs) om onderzoeken 
met financiële componenten (die zich in toenemende mate aandienen) zelfstandig te draaien 
en is in deze sterk afhankelijk van het RST en de KMar.  
 
Op  Saba verrichtte het KPCN in samenwerking met de Kmar en het RST een projectmatig 
onderzoek naar handel in drugs met diverse aanhoudingen en inbeslagnames tot gevolg (zie 
hierna onder ‘spraakmakende zaken’). Deze actie heeft -naast strafrechtelijke consequenties- 
lokaal in de Sabaanse gemeenschap een preventief signaal afgegeven.  
 
 

Ondersteuning KMar aan afdeling opsporing ná 1-1-2015 

Het OM BES heeft in 2013 nadrukkelijk aandacht gevraagd bij de Korpsbeheerder voor de 
continuering van de ondersteuning van de KMar aan het KPCN ná 1-1-2015. Per 1-1-2015 
houdt conform de huidige planning namelijk de ondersteuning van de KMar aan de afdeling 
Opsporing op. Echter, één derde van de totale bezetting van de afdeling Opsporing bestaat 
uit medewerkers van de KMar. Het is in de visie van het OM nagenoeg ondenkbaar dat er 
vanuit de BPZ het benodigde aantal medewerkers tijdig kan doorstromen naar de recherche 
en/of extern rechercheurs (tegen lokale voorwaarden) geworven kunnen worden.  

 

Informatiegestuurde opsporing  

De informatie-unit van het KPCN heeft zich in 2013 verder ontwikkeld. Denk aan de door de 
infodesk verzorgde briefings, het verzorgen van veiligheidsscans, het wekelijks aanleveren 
van cijfers ten behoeve van onder meer de lokale driehoek, opleiding van medewerkers, 
projectvoorbereiding en het vervullen van het ambtelijk secretariaat van de stuurgroep 
opsporen BES. In 2013 beschikte de infodesk echter nog niet over een geschikt 
databaseprogramma (informatiemanagement), een randvoorwaarde voor het verder 
professionaliseren van informatiegestuurde opsporing.  

Er is (nog) meer samenwerking gezocht door het KPCN met de KMar (hetgeen anno maart 
2014 heeft geleid tot het samenvoegen van beide info-afdelingen). Een goede ontwikkeling. 

 

CIE 

Er is -ook door het OM- geïnvesteerd in het vergaren van inlichtingen in een hechte 
samenwerking tussen KPCN, Kmar en het OM, waarbij de KMar -waarnemend- het Hoofd 
CIE en coördinatorschap invulde. Het Korps was en is helaas -vanwege financiële perikelen- 
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niet in staat geweest een begin 2013 ontstane vacature bij de CIE in te vullen, hetgeen voor de 
resterende runners veel werkdruk heeft gegenereerd. Dit maakt de huidige CIE, met een 
bezettingsgraad van 67 % (zijnde 2 medewerkers), erg kwetsbaar. Er zijn -ondanks de 
onderbezetting- 83 CIE processen-verbaal verstrekt. In 67 % van de gevallen bleek de 
verstrekte informatie juist te zijn. In 2012 werden (ter vergelijking) 53 processen-verbaal 
verstrekt met een vergelijkbaar percentage bruikbare/juiste informatie. 

 
 
KMar 
 
De Kmar verrichtte vorig jaar elf incidentgerichte onderzoeken, waarvan twee op Statia en 
negen op Bonaire. Het merendeel van de onderzoeken had betrekking op verdovende 
middelen. Vanwege bij de KMar aanwezige financiële expertise heeft de recherche van de 
KMar (incident gerichte opsporing) ook op dat terrein ondersteuning verleend aan het 
KPCN. 

De stuurgroep opsporen BES heeft in 2013 onder meer gekozen voor een onder leiding van 
de KMar verricht grootschalig onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Dit 
onderzoek bevestigt de conclusies in het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013, dat Bonaire 
een transitfunctie vervult voor de smokkel van onder meer cocaïne. 

 

RST 
 
Het RST, vestiging Bonaire, heeft in 2013 een viertal onderzoeken verricht naar onder meer 
handel in verdovende en grensoverschrijdende vermogenscriminaliteit. Ook is uitvoering 
gegeven aan vier rechtshulpverzoeken. Eén rechtshulpverzoek zag op een grote actie van de 
fiscale opsporingsdienst (FIOD) waarbij op diverse plaatsen op Bonaire huiszoekingen zijn 
verricht en veel goederen in beslag zijn genomen. Het OM BES heeft hier ook capaciteit in 
gestoken. Vermeldenswaardig is nog een gezamenlijke internationale actie in verband met 
een onderzoek naar verdovende middelen. Zie in dit verband paragraaf 3.4 (spraakmakende 
zaken). Ook heeft het RST –net als in 2012- ondersteuning verleend aan zeven lokale 
onderzoeken van het KPCN met veelal financiële componenten. 

 
 
Reclassering  
    

Dertig procent van de cliënten van de reclassering zijn in 2013 betrokken geweest bij 
huiselijk geweld. In 2013 is door de reclassering een risicotaxatie-instrument ontwikkeld en 
geïmplementeerd voor verdachten en daders van huiselijk geweld. Ter voorkoming van 
toekomstig gewelddadig gedrag in huiselijke kring heeft de reclassering een dadertraining, 
gericht op partnerrelaties, ontwikkeld: de Kas Sigur. Achttien cliënten hebben daarnaast de 
Agression Regulation Training (ART) gevolgd. Deze training is gericht op sociale 
vaardigheden, agressieregulatie en moreel redeneren, kan worden. In 2013 werden de 
volgende reclasseringsproducten geleverd:  

Toezichten: 95  Adviesrapporten: 110  Justitiabelenzorg: 100 

Vroeghulp: 71  Werkstraffen: 89 
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Rijksrecherche  

Op Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn er diverse signalen van 
integriteitsschendingen, in diverse verschijningsvormen. Deze variëren van 
wangedrag in de vrije tijd tot zwaardere vormen, zoals fraude, witwassen en 
corruptie. Plegers van integriteitsschendingen zijn in te delen in drie 
categorieën: 1) overheidsfunctionarissen, 2) bestuurders/politici en  
3) personen op (overige) sleutelposities (dienstverleners). 1 

 
Onder gezag van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba is de Rijksrecherche (RR) belast met onderzoeken die zien op integriteitskwesties op 
de BES-eilanden.  

De RR onderzocht in 2013 -oriënterend en tactisch- meerdere incidenten aangaande 
(vermeende) integriteitsschendingen.  

Ook heeft het KPCN –bij gebrek aan capaciteit (op korte termijn) bij de RR- onder regie van 
het OM BES- een onderzoek verricht naar een incident aangaande valsheid in geschrifte c.q. 
oplichting gepleegd door een bestuurder. 

 

Kustwacht 

Vorig jaar werd het “Justitieel Beleidsplan Kustwacht 2014-
2017” opgeleverd. De multidisciplinaire samenwerkings-
verbanden voor de BES-eilanden moeten gaan bijdragen aan 
een betere informatiepositie van de Kustwacht. Voor de BES-
eilanden geldt dat de voornaamste doelstelling voor de aanpak 
van de grensoverschrijdende criminaliteit ligt in het opbouwen 

van een solide informatiepositie op het gebied van mensenhandel/-smokkel (met name de 
arbeidsgerelateerde uitbuiting), het witwassen van geld en de internationale en 
interregionale drugshandel.  De Kustwacht heeft daarnaast, samen met de 
natuurorganisaties van de BES-eilanden, met haar controlerende taken een belangrijke rol bij 
de bescherming van het mariene milieu van de BES-eilanden en de Sababank in het 
bijzonder. Milieu is weliswaar een vast agendapunt binnen het Driehoeksoverleg op Bonaire 
geworden, van specifiek beleid ten behoeve van de handhaving is echter nog geen sprake. 
De kustwacht heeft aangeboden om –in navolging van het reeds ten behoeve van de 
bovenwinden bestaande havenoverleg- een soortgelijk overleg voor Bonaire in te gaan 
voeren. Dit alles in goede samenwerking met politie, douane, KMar en STINAPA.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Zie het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. 
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Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013 

In opdracht van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten 
en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is in 2013 door de Nationale 
Politie –in samenwerking met de KMar- het rapport “Veiligheidsbeeld 
BES-eilanden 2013”opgeleverd en onder andere gepresenteerd in de 
Grote Driehoek onder voorzitterschap van de PG (waaraan ook de 
Hoofdofficier, de Korpschef en de gezaghebbers van Bonaire, St. 
Eustatius en Saba deelnamen).  

Dit rapport is in nauwe en prima samenwerking met de verschillende 
ketenpartners, vertegenwoordigd in een stuurgroep Veiligheidsbeeld 

BES, tot stand gekomen. Het rapport levert een gefundeerd en voor de rechtshandhaving op 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba goed beeld van de criminaliteit, waarmee deze eilanden nu te 
maken hebben en waar zij naar alle waarschijnlijkheid ook op middellange termijn mee 
zullen worden geconfronteerd.  

Kort samengevat concluderen de onderzoekers dat de absolute omvang van de criminaliteit 
op de BES -relatief gezien- aanzienlijk is. Een groot deel van de problematiek heeft een 
structureel karakter. Naast risico’s op het gebied van toerisme, nadelige effecten van de 
staatkundige transitie en bezuinigingen in Nederland, schetst het rapport ook kansen (lees 
aanbevelingen). Deze aanbevelingen hebben in het najaar van 2013 in goed overleg met de 
ketenpartners -onder regie van het OM BES- geleid tot concrete follow up aangaande de 
volgende drie punten:  

1. Actievere vorm van comunicatie door het KPCN 

Meer investeren in relatie met de burger en bedrijven om vertrouwen en stabiliteit te 
vergroten door onder meer het hanteren van een actiever persbeleid. Deze aanbeveling 
heeft nadrukkelijk vorm gekregen. Zo verschijnen er dagelijks persberichten van het 
KPCN in de media en vonden er verschillende persconferenties plaats. 

2. Versterken informatiepositie en verbetering informatie-uitwisseling 

Het rapport leert ons dat er méér aandacht vanuit de lijn moet zijn voor een juiste en 
volledige registratie in de bedrijfsprocessensystemen van de politie.  

Er is geïnvesteerd in het versterken van de informatieafdelingen van KPCN en KMar. Dit 
heeft zelfs anno 2014 geleid tot het samenvoegen van de infoafdelingen van KPCN en 
KMar. Informatie lag en ligt nog teveel versnipperd en werd/wordt niet c.q. 
onvoldoende ontsloten. Dit is en blijft een nadrukkelijk aandachtspunt en hier is en 
wordt door OM, KPCN, KMar en RST aan gewerkt.  

3. Ontwikkeling veiligheidsnetwerken   

Mede gelet op de in het rapport beschreven aanbevelingen, is vanuit de Driehoek 
Bonaire in 2013 opdracht gegeven tot het schrijven van een integraal en geïntegreerd 
Veiligheidsbeleid. De lokale Driehoek Bonaire onderhield daarnaast in 2013 -in het kader 
van publiek-private samenwerking- op vaste momenten overleg met onder meer de 
Kamer van Koophandel en de Bonaire Hospitality Group. Andere kansen op het gebied 
van veiligheidsnetwerken (zoals sociale preventie) zijn door het OM BES gepresenteerd 
aan het bestuur.  
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Jeugdcriminaliteit 

De justitieketen op Bonaire, St. Eustatius en Saba werkt volgens de “3 modellen interventie 
jeugdcriminaliteit”, met als doel te voorkomen dat minderjarigen tussen 12 en 18 jaar voor de 
rechter verschijnen met als gevolg dat ze een strafblad krijgen. Het houdt in dat een 
minderjarige die een gering strafbaar feit begaat snel en met een hoog pedagogisch 
rendement aangepakt wordt. Dit wordt besproken in het jeugd casusoverleg (JCO). Volgens 
fase 1 van dit model kan een minderjarige een straf krijgen als hij/zij een strafbaar feit pleegt 
dat licht van aard is (spijbelen, eenvoudige mishandeling, kleine diefstallen). In deze fase 
verleent het parket aan de barioregisseur de autoriteit om een straf uit te spreken (HALT-
afdoening).  In 2013 zijn op Bonaire 112 kwesties via HALT afgedaan (in 2012 waren dit er 
67). Hiervan hebben 55 gevallen tot en berisping geleid en 57 tot een werkstraf. Ter 
vergelijking, in 2012 waren dit nog 13 werkstraffen en 55 berispingen.  

In de tweede fase van dit model (officier van justitie-model) wordt er gesproken over een 
proces-verbaal. In dit geval heeft het slachtoffer aangifte gedaan tegen de dader. De 
Voogdijraad adviseert de officier van justitie over de gewenste strafrechtelijke afdoening. Er 
is dus in deze fase sprake van een proces-verbaal tegen de minderjarige. Dit heeft in 2013 
geleid tot in totaal 4 door de officier opgelegde taakstraffen.  

In de derde fase zal de dader voor de rechter moeten verschijnen.  Dit waren in 2013 twee 
gevallen. 

Op Saba is vorig jaar geen zaak via het JCO doorverwezen (voor bijvoorbeeld het opleggen 
van een taakstraf). Statia telde 3 kwesties die via HALT werden afgedaan met een taakstraf.  

Het JCO op Bonaire, St. Eustatius en Saba moet in de visie van het OM BES meer het karakter 
van een afdoeningsoverleg krijgen. Dit betekent zaken afdoen aan de hand van dossiers. Er 
is nu nog teveel mondelinge informatie die vaak onvoldoende is om beslissingen te nemen. 
Het JCO werkt overigens wel al prima als signaleringsoverleg. Ketenpartners weten elkaar 
steeds beter en sneller te bereiken. Op Saba heeft de komst van de wijkagent/barioregisseur 
medio vorig jaar voor een goede ontwikkeling gezorgd, zoals een betere informatiepositie en 
het in een vroegtijdig stadium betrekken en positioneren van de ketenpartners. 

Handhaving leerplicht 

Het openbaar lichaam Bonaire heeft twee personen in dienst die de leerplicht moeten 
handhaven. Eén daarvan is slechts bevoegd om processen-verbaal op te maken. Het is 
wenselijk dat ook de andere ambtenaar buitengewoon agent van politie wordt om zodoende 
processen-verbaal op te kunnen maken. Handhaving bleek in 2013 (nog steeds) 
buitengewoon moeizaam omdat scholen geen verzuimprotocol hebben, en (aldus) verzuim 
door leerlingen niet c.q. onvoldoende registreren. 

De handhaving van de leerplicht op St. Eustatius is 2013 minder intensief verlopen dan het 
jaar ervoor. Reden hiervoor was ziekte van de leerplichtambtenaar. Later in het jaar is een 
vervangende leerplichtambtenaar aangesteld, maar deze lacune heeft gevolgen gehad voor 
de handhaving van leerplicht. Ook op Statia heeft de middelbare school zelf (nog) geen 
verzuimprotocol. Op Saba komen meldingen van schoolverzuim vaak te laat in het JCO. Wel 
zijn er door de schoolbus minder ‘laatkomers’ dan op de andere twee eilanden.  
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Protocol meldingen kindermishandeling 

Op 4 maart 2013 is door het OM BES, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij, de Voogdijraad en het 
KPCN een protocol ondertekend, bevattende samenwerkingsafspraken over het doen van 
melding van ernstige (vermoedens van) kindermishandeling vanuit Jeugdzorg en 
Gezinsvoogdij en de Voogdijraad bij de politie en het OM. Een meer integraal gerichte 
samenwerking tussen de vier organisaties levert een bijdrage aan het stoppen van 
kindermishandeling door het bevorderen van een voortvarende èn goed op elkaar 
afgestemde aanpak bij de vier organisaties. 

 

Veiligheidshuis 

In het najaar van 2013 is door de Reclassering Caribisch Nederland het initiatief genomen om 
de mogelijkheid van de invoering van de methodiek van het Veiligheidshuis te onderzoeken. 
De motivatie hiervoor was gelegen in de -in vergelijking met Europees Nederland- complexe 
problematiek op de eilanden (getekend door armoede), een gebrek aan specialisme en 
specifieke voorzieningen (algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg voor 
minderjarigen, gesloten jeugdzorg, half open jeugdinrichting).   

De ketenpartners, waaronder het OM BES, stonden hier positief tegenover. Voor het 
professioneel ontwikkelen van een Veiligheidshuis (op Bonaire) is financiële ondersteuning 
nodig, waaronder de inzet van een regisseur, één voor Bonaire en één voor Saba en Statia 
gezamenlijk. Een onderbouwd verzoek hiertoe, inclusief financiële paragraaf, is begin 2014 
ingediend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

 

 

1.3 Executie  
 

De executie van gevangenisstraffen en overige vrijheidsbenemende maatregelen geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van het OM. 

In december 2012 werd de JICN uitgebreid met 36 detentieplaatsen. Dit is een tijdelijke 
maatregel in afwachting van de oplevering van een nieuwe gevangenis (inclusief huis van 
bewaring) op Bonaire in 2015 met meer capaciteit. Door de uitbreiding kon het 
executieproject weer opgestart worden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is in 
samenwerking met de Rijksgebouwendienst in 2010 begonnen met de voorbereiding van de 
bouw van een nieuwe justitiële inrichting op Bonaire. Het doel is om in 2015 de nieuwbouw 
op te leveren waardoor de bestaande inrichting afgestoten kan worden. De nieuwe inrichting 
wordt multifunctioneel en is derhalve bestemd voor mannen, vrouwen, meisjes en jongens, 
voor justitiabelen die extra zorg nodig hebben, voor vreemdelingen, en zal geschikt zijn voor 
nachtdetentie en kan dienen als half open inrichting. De nieuwbouw op Bonaire zal een 
capaciteit hebben van 107 plaatsen. 

Op Sint Eustatius worden in 2015 –na de ontmanteling van de huidige tijdelijke inrichting op 
Bonaire- units geplaatst met een totale capaciteit van 18 detentieplaatsen. Het betreft de 
huidige container-units van Bonaire. Hiermee wordt de totaal beschikbare detentiecapaciteit 
voor de BES-eilanden in 2015: 125 plaatsen.  
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Lopende vonnissen 

In 2013 zijn in goed overleg met de ketenpartners 19 lopende vonnissen geëxecuteerd. Dit 
zag in totaal op 13 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. Hiervan is 1 vonnis ter executie 
overgedragen aan Curaçao. Inmiddels zijn alle lopende vonnissen van 2008 tot 2011 
geëxecuteerd. Ook zijn er 11 vonnissen ter executie overgedragen aan het Team Executie 
Strafvonnissen in Europees Nederland (goed voor in totaal 8 jaar en 5 maanden 
gevangenisstraf). 

Tevens is ingevoerd dat, indien een veroordeelde met een lopend vonnis wordt gedetineerd 
voor een nieuwe strafzaak, het lopende vonnis aansluitend kan worden geëxecuteerd. 

 

Geldboete-inning 

Conform het wetboek van strafvordering zijn de zogenaamde boetebrieven ontworpen. De 
veroordeelde krijgt na het onherroepelijk worden van het vonnis een brief met een 
mededeling omtrent de te betalen geldsom (door de rechter opgelegde geldboete). Ter 
ondersteuning van dit administratieve proces is een Excel-programma ontworpen. Dit 
systeem is nog niet geheel operationeel gebleken. Naar verwachting kan dit in 2014 definitief 
op de BES worden ingevoerd. 

Daarnaast is aan de grens (Bonaire International Airport) door de KMar en elders op het 
eiland (door OM/politie/belastingdienst) in 2013 in totaal $ 18.662,95 geïnd aan openstaande 
geldboetes. In 2014 willen we dit proces ook op Saba en Statia gaan inrichten. 

 

Werkstraffen 

In 2013 werden op Bonaire, St. Eustatius en Saba 89 werkstraffen uitgevoerd. 

 

Uitvoering jeugd-TBR 

Eind 2012 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de tenuitvoerlegging van jeugd-TBR2 
-opgelegd op Bonaire, St. Eustatius en Saba- in Europees Nederland. De volgende instanties 
hebben zich gecommitteerd: DJI, OM BES, OM Den Haag, Reclassering CN, Raad voor de 
Kinderbescherming, Voogdijraad, Bureau Jeugdzorg Haaglanden. Op de BES-eilanden is 
namelijk geen instelling voor gesloten jeugdzorg. In voorkomende gevallen kunnen 
veroordeelde jeugdigen onder bepaalde voorwaarden naar Europees Nederland 
overgebracht worden.  

 

 

 

 

 
                                                           
2 TBR staat voor “Terbeschikkingstelling aan de regering”, zoals voorzien in de artikelen 41 e.v. van 
het Wetboek van Strafrecht BES. 
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1.4 Overleggremia parket BES 
 

Hieronder volgt een overzicht van de bestaande overlegstructuren waar het OM BES in 
participeert. Het OM heeft heeft als taak in de strafrechtsketen regie te houden op diverse 
overleggremia.  

Overleggremia parket BES 

Eiland Overleg Ketenpartners 

 

Frequentie 

 

 

 

 

 

 

Bonaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driehoek HO, KC, Gezaghebber 1 x per week 

Strategisch Overleg Justitie HO, KC, Gezaghebber, 
liaison V&J, directeur 
JICN, directeur 
reclassering, directeur 
voogdijraad 

1 x per mnd 

Strategisch Overleg HO-KC HO, KC 1 x per 6 wkn 

Casusoverleg jeugd voogdijraad, 
parketsecretaris, KPCN, 
leerplichtambtenaar, 
SGB 

1 x per 2 wkn 

Casusoverleg meerderjarigen OvJ, KPCN, reclassering, 
slachtofferhulp 

1 x per 6 wkn 

Operationeel overleg politie 
(voortgang onderzoeken) 

Parketsecretaris, 
coördinatoren afdeling 
opsporing 

1 x per  week 

OM-politie overleg OvJ, chefs afdeling 
opsporing 

1 x per 2 wkn 

Verkeersoverleg OvJ, KPCN 1 x per mnd 

Overleg jeugd- en zedenzaken OvJ, KPCN 1 x per 6 wkn 

Afstemmingsoverleg Reclassering Reclassering, OvJ 1 x per mnd 

 

 

 

St. Eustatius 

 

 

 

 

Driehoek HO, KC, Gezaghebber 1 x per 2 mnd 

Overleg politiechef, OvJ en 
Gezaghebber 

Plv. OvJ, politiechef 
Statia, Gezaghebber 

1 x per 2 weken 

Casusoverleg jeugd/huiselijk 
geweld 

 

 

Voogdijraad, Reclas-
sering, KPCN, OvJ, 
leerplichtambtenaar,  
maatschappelijk werker 
school, 
afdelingscoördinator 
school, Jeugd en gezin 

1 x per mnd 

Havenoverleg3 Douane, kustwacht, 
marineparken, haven-

1 x per 3 mnd 

                                                           
3 Daarnaast bestaat er een operationeel havenoverleg voor de coördinatie van lopende / specifieke acties. Dit 
overleg vindt gemiddeld 1 x per 6 weken plaats op St. Maarten. 
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St. Eustatius 

meesters, KPCN, OM 

Zicht op zaken/kwaliteitsoverleg 
politie 

OM    KPCN 1 x per week 

 

 

 

 

 

Saba 

 

 

 

 

 

 

Driehoek HO, KC, Gezaghebber 1 x per 2 mnd 

Overleg politiechef, OvJ en 
Gezaghebber 

OM, KPCN, Gezag 

 

Op aanvraag 
Gezaghebber 

Zicht op zaken/kwaliteitsoverleg 
politie 

OM 

KPCN 

1 x per week 

Havenoverleg Douane, kustwacht, 
marineparken, 
havenmeesters, KPCN, 
OM 

1 x per 3 mnd 

 

Casusoverleg jeugd/huiselijk 
geweld 

Voogdijraad, Reclas-
sering, KPCN,  OM, 
Leerplichtambtenaar, 
Directeur scholen, Jeugd 
en gezin/Careteam 

1 x per mnd 

 

 

 

 

 

BES-breed 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Driehoek PG, HO, Gezaghebbers, 
Korpschef, Commandant 
KMar, Beleidsmede-
werker 

1 x per jaar 

Beheersoverleg politie Korpsbeheerder, KC, 
HO, Gezaghebbers, 
Beleidsmedewerker 

2 x per jaar 

Mensenhandeloverleg Mensenhandel-OvJ, 
KPCN, SZW, IND, 
LIASON V&J, KMar, 
RST, Openbare 
Lichamen, Kustwacht 

1 x per 6 wkn 

Klantgesprek RCN HO, beleidsmedewerker, 

plv. directeur RCN 

1 x per mnd 

 

Overleg OM- RWS (wet maritiem 
beheer BES) 

HO, Beleidsmedewerker, 
RWS 

2 x per jaar 

HRM (RCN-OM) HO,   P-adviseur RCN, 
Beleidsmedewerker 

 

1 x per mnd 

 

Intern 

Parketvergadering BES Alle parketmedewerkers 1 x per mnd 

 

Managementteam parket BES HO, OvJ ‘s, 
Beleidsmedewerker 

 

1 x per 2 wkn 
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Gebruikte afkortingen 

HO: Hoofdofficier                                    MT: Managementteam 

KC: Korpschef                                        RST: Recherche Samenwerkings Team 

SGB: Scholengemeenschap Bonaire         IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst  

KPCN: Korps Politie Caribisch Nederland   STENAPA: St. Eustatius National Parks 

RWS: Rijkswaterstaat                              OLB: Openbaar Lichaam Bonaire 

OvJ: officier van justitie                           SZW: sociale zaken en werkgelegenheid 

KMar: Koninklijke Marechaussee 
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2 Bedrijfsvoering  
 

2.1 Beheer 
 

Op grond van artikel 28 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint 
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Procureur-Generaal belast met het 
beheer van de openbare ministeries van de landen.  

In goed overleg met het parket PG is beslist dat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) –
met uitzondering van de ICT- ook in 2013 belast werd met de uitvoering van het beheer van 
de piofah-taken van het parket BES.  

De fysieke aanwezigheid van de RCN op alle drie de BES-eilanden ervaren wij in de 
dagelijkse praktijk als een groot voordeel. Uit een oogpunt van een goede bedrijfsvoering 
praktisch en efficiënt. Hier denken wij aan de inkoop van goederen, betaling van alle 
facturen (inclusief de verwerking van facturen met betrekking tot gerechtskosten, uitbetaling 
van de salarissen van alle medewerkers van het parket BES (inclusief de daarmee 
samenhangende administratie), de huisvesting op de drie eilanden, personeelszaken, 
financiën e.d.  

De RCN is in staat maandelijkse financiële maraps te genereren, mede omdat het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie beslist heeft dat het budget van het OM BES -net als bij alle andere 
rijksdepartementen- rechtstreeks door het Ministerie in Den Haag aan de RCN beschikbaar 
wordt gesteld. Hierdoor heeft de RCN direct zicht op de onder- en bovenuitputting van ons 
budget en rapporteert -als reeds gezegd- maandelijks. Deze maraps zijn telkens 
gecommuniceerd met het parket PG opdat de PG zijn beheersverantwoordelijkheid volledig 
inhoud kan geven. Ook regelde de RCN de interieurverzorging, de dienstauto’s op Bonaire 
en Saba, telefoons, gsm-abonnementen, het statisch archief, de dienstreizen, de beveiliging 
van onze huisvesting, de catering, het drukwerk, alle kantoorbenodigdheden en tal van 
andere facilitaire zaken.  

Met betrekking tot personeelszaken heeft de RCN overigens -net als bij de financiën van ons 
parket- ook een formele rol. De RCN is immers formeel werkgever voor alle BES-
rijksambtenaren, inclusief die van het OM. De rechtspositie is geregeld in de Ambtenarenwet 
BES en het rechtspositiebesluit ambtenaren BES. De RCN verzorgt de aanstellingen, het 
salaris en de HRM-ondersteuning. 

 

2.2 Personeel 
 

Afgelopen jaar stond in het teken van veel personele wisselingen. Sedert 1 maart 2013 
beschikt het parket BES over een vierde parketsecretaris waardoor de formatieve bezetting 
uitkwam op 10,75 FTE. In mei 2013 nam het OM BES afscheid van een parketsecretaris en in 
juli 2013 van de gebiedsofficier voor Bonaire. De nieuwe gebiedsofficier voor Bonaire is per 1 
augustus 2013 aangetreden. Per 1 oktober 2013, respectievelijk 1 november 2013 zijn twee 
nieuwe parketsecretarissen gestart.  
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In de afgelopen 3 jaar is gebleken dat de functiebeschrijving van “senior beleidsmedewer-
ker” niet de lading dekt van de feitelijke en noodzakelijke werkzaamheden. Enerzijds door 
met de transitie samenhangende werkzaamheden, anderzijds –en daar gaat het om- 
vanwege andere noodzakelijke taken en verantwoordelijkheden in een kleinschalige 
organisatie als het parket BES op het gebied van beleid en bedrijfsvoering, nu en in de 
toekomst. De RCN heeft (als formeel werkgever) de functiebeschrijving herschreven en 
opnieuw gewaardeerd. Het is begin 2014 door de parketleiding aangeboden aan de 
Procureur-Generaal. 

 

Bezetting parket BES 2013 

Functie 

 

FTE 

Hoofdofficier 1 

Officier Bonaire 1 

Officier St. Eustatius en Saba 1 

Sr. Beleidsmedewerker 1 

(senior) Parketsecretaris 4 

Managementassistente 1 

Administratief juridisch medewerker 1 

Plv. OvJ Statia 0,75 

Totaal FTE 10,75 

 

Werkdruk 

Gelet op de stijgende instroom van zaken (deze is in ruim 3 jaar tijd bijna verdubbeld) en het 
verder professionaliseren van de opsporingsdiensten, zal de formatieve bezetting van het 
OM BES in 2014 kritisch gevolgd worden. De werkdruk in het primair proces wordt als hoog 
ervaren. 

 

Ziekteverzuim 

Het Ziekteverzuimpercentage van het parket BES in 2011 bedroeg 0, 4%. Dit is ruim onder de 
norm van 4,5%. 

 

Beoordelingsgesprekken 

Alle medewerkers hebben in 2013 hun jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek 
gehad.  
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Opleidingen 

Het OM BES heeft in 2013 de volgende opleidingen georganiseerd, dan wel deelgenomen 
aan een bepaalde opleiding. 

Cursus     Doelgroep / opmerkingen 

 

Nederlandse taal  Parketsecretariaat 

Tenlasteleggen Parketsecretariaat 

Bedrijfshulpverlening (BHV)   BHV’ers OM BES 

Papiaments Managementassistente, officieren. 

Actualiteiten Sr en Sv OvJ’s, parketsecretariaat 

 

Kennismanagement 

Het OM BES heeft in 2013 geïnvesteerd in het toegankelijker maken van het intranet van het 
OM Nederland (“ZOOM” geheten) voor medewerkers van het OM BES (via beveiligde 
laptops). We waren hier echter qua vereiste autorisaties afhankelijk van de medewerking 
van het OM Nederland. Hier zaten onder meer qua beveiliging nogal wat haken en ogen aan 
waardoor er maar twee gebruikers de vereiste autorisatie hadden om toegang te krijgen tot 
justitiële documentatie Nederland en vakinhoudelijke informatie. De mogelijkheid van een 
zogenaamde BES-content op OMtranet is hierdoor op een zijspoor geraakt. In 2014 zal bezien 
worden of hier nog behoefte aan is.  

  

2.3 Organisatie  
 

Betekening van gerechtelijke stukken  

Zoals reeds aangegeven in het voorwoord zagen wij ons in oktober 2013 voor een enorme 
uitdaging gesteld. De totale justitieketen op Bonaire dreigde per 10-10-2013 in een 
strafvorderlijke noodsituatie te geraken omdat onze vaste “deurwaarder” (zijnde een 
buitengewoon agent van politie) niet langer bevoegd bleek de vele betekeningen voor het 
OM te verzorgen.  
Het gaat om de dagelijkse betekening van gerechtelijke stukken, in en buiten de justitiële 
inrichting, variërend van dagvaardingen, bevelen afname DNA en bevelen aangaande 
voorlopige hechtenis (bewaring, schorsing, opheffing schorsing, gevangenhouding, 
verlenging gevangenhouding). Dit varieert van enkele tot twintig stukken per dag.  Het OM 
BES heeft er eind 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie op aangedrongen dat er op 
korte termijn een structurele oplossing voor de middellange termijn moet komen (zoals 
bijvoorbeeld de benoeming van strafdeurwaarders en/of het detacheren van een 
politieambtenaar bij het OM). Gelukkig heeft de korpschef van het KPCN zich bereid 
verklaard de vele dagelijkse betekeningen voorlopig als korps op zich te nemen, waarvoor 
wij haar zeer erkentelijk zijn. Op de langere termijn is aanpassing van het wetboek van 
strafvordering BES noodzakelijk. 
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Portefeuilles 

Het MT heeft eind 2010 beslist dat er -in het kader van het toekennen en verdelen van taken 
en verantwoordelijkheden- portefeuilles verdeeld worden onder de officieren, 
parketsecretarissen en de senior beleidsmedewerker. De portefeuillehouder is intern het 
eerste aanspreekpunt voor collega’s en derden (“kartrekker”). Hierbij hoort ook het 
vakinhoudelijk op de hoogte zijn van en het delen (pro-actief) van kennis met collega’s. De 
vakinhoudelijke portefeuilles zijn zoveel mogelijk “BES-breed” toegekend en worden 2 keer 
per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast (ook in verband met personele wisselingen). 

 

2.4 ICT  
 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie maakten ook in 2013 
nog gebruik van een gedeelde ICT-infrastructuur: het Caribjustitia-netwerk. 

De gemeenschappelijke beheersorganisatie van het parket PG is verantwoordelijk voor het 
beheer van de ICT van de lokale parketten BES, Curaçao en St. Maarten.  

Het parket BES heeft in 2013 -net als in de voorgaande jaren- 
maandelijks structurele problemen op het gebied van ICT gesignaleerd 
en gecommuniceerd met het parket PG. Het ICT-team bleek niet in 
staat te zijn de (acute) problemen adequaat en structureel op te lossen. 
Dat gold vooral voor de parketonderdelen Saba en Statia.  

Bovengenoemde problemen hebben in 2013 onevenredig veel tijd gekost van de 
gebiedsofficier voor Saba en Statia en de roulerende parketsecretarissen, die structureel en  
vaak dagenlang zonder automatisering niet goed hun werk hebben kunnen doen. Het parket 
PG is thans (begin 2014) doende met de migratie naar een nieuw en stabieler netwerk. 

 

2.5 Huisvesting  
 

Het OM BES beschikt op Bonaire, St. Eustatius en Saba over eigen huisvesting. Eind 2012 
werden de kantoren op Saba en Statia geopend. 

 

 

Het kantoor van het parketonderdeel Statia  

in het monumentale Fort Oranje.         
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3  Jaarcijfers  
 

Ook in 2013 was het bedrijfsprocessensysteem PRIEM nog niet (volledig) operationeel op de 
BES-eilanden. Er wordt onder regie van het parket PG gewerkt aan de verbetering van 
PRIEM. PRIEM voldeed (nog) niet aan de eisen van de gebruiker en het management. Dat 
laatste in verband met door PRIEM te genereren managementinformatie in het kader van 
planning & control. Vanwege ICT-problemen op Saba en Statia is PRIEM aldaar nog niet 
geïmplementeerd. Desondanks is het OM BES -dankzij een handmatige parketregistratie- in 
staat uitgebreide jaarcijfers te presenteren.  

 

3.1 Bonaire 
 

In bijlage 1 treft U de jaarcijfers van het parketonderdeel Bonaire aan.  

Algemeen 

In 2013 werden 387 verdachten voor Bonaire ingeschreven in het parketregister. Daarnaast 
werden in het tijdelijk register (TR) 180 parketnummers geregistreerd voor DNA-aanvragen, 
projectmatige onderzoeken en de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Deze 180 
TR-parketnummers hebben uiteraard ook werk gegenereerd. Het waren (en zijn) veelal 
lopende (grotere) onderzoeken waarin diverse processen-verbaal voor de inzet van onder 
meer bijzondere opsporingsbevoegdheden beoordeeld moesten worden, vorderingen en 
bevelen van de officier van justitie geconcipieerd werden enz. In 2012 waren dit er nog 136. 
De toename qua ingeschreven zaken in het TR en parketregister zet zich ook in 2013 
nadrukkelijk voort. 
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23 Jaarverslag 2013 Parket Bonaire, St. Eustatius en Saba 

 

Het interventiepercentage (gedagvaarde zaken, (ex) preventieven, voorwaardelijke sepots 
met interventie) is ten opzichte van 2012 nagenoeg onveranderd. Dit kwam uit op 75%. Het 
aandeel geweldsdelicten in 2013 was lager dan het aandeel in 2012: 31 %. In 2012 was dit nog 
40 %. 

Het aandeel van de jeugd in het totaal aantal ingeschreven verdachten was in 2010 10%. 
Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aantal ingeschreven minderjarigen 
over de periode 2007-2011.  
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Zeden 

Het aantal ingeschreven verdachten aangaande zedenmisdrijven is in vergelijking met 
voorgaande jaren licht gedaald; van 23 verdachten in 2011, naar 21 verdachten in 2012 en 19 
verdachten in 2013.  

 

Vuurwapendelicten 

Het percentage van 3% in de categorie ‘vuurwapendelicten’ is misleidend. Er waren meer 
gevallen van vuurwapengeweld dan dit percentage doet vermoeden. Deze zaken werden 
echter ingeschreven als levensdelict / geweldsdelict (denk aan atrako’s).  

 

Zittingen 

De zittingen op Bonaire waren het afgelopen jaar steeds volledig gevuld. Er werden iets 
minder verdachten op zitting aangebracht dan in 2012: 270 verdachten. In 2012 waren dit er 
295. Er is conform de afspraken inzake planning & control een zittingsconvenant gesloten 
tussen het OM BES en het Gerecht in eerste aanleg BES. Hierin zijn onder meer afspraken 
verwoord aangaande het zittingsrooster, de zittingslijst en aanlevering van strafdossiers. 
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Maximale voorraad 

Ondanks de personele wisselingen, en -hiermee samenhangend- het inwerken van nieuwe 
parketsecretarissen, is de voorraad in vergelijking met 2012 nagenoeg onveranderd: 11 %;  
aldus binnen de norm van 15%.  

De voorraad overtredingen kwam eveneens uit op 11% van de totale instroom; aldus ook 
binnen de norm van 15%. 

 

Sepots 

Met een percentage van 17% zitten we boven de norm van maximaal 10% technische sepots 
(onvoldoende bewijs). Dit hangt enerzijds samen met het onvoldoende kwalitatief afronden 
c.q. af kunnen ronden van onderzoeken door de politie, anderzijds met de manier van 
registreren bij het parket. Zo worden alle inverzekeringstellingen –zonder te zijn 
besproken/gescreend- ingeschreven in ons parketregister, zonder te weten of de zaak in 
kwestie ook tot een succesvolle vervolging zou kunnen leiden.  

 

Rechtshulp 

Het parket BES behandelde 28 inkomende en 37 uitgaande rechtshulpverzoeken. In 2012 
waren dit nog 15 inkomende en 24 uitgaande rechtshulpverzoeken.4 

 

Delictsoorten Bonaire 2013

Geweld

Vermogen

Drugs

Wapens

Zeden

Overig

 

                                                           
4 Het grote aantal interregionale rechtshulpverzoeken voor het aansluiten van taps op Curaçao is hier niet 
meegeteld. Dit heeft in 2013 ook werk en tijd gekost. 
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3.2 St. Eustatius  
 

In bijlage 2 treft U de jaarcijfers van het parketonderdeel St. Eustatius aan.  

De instroom aan verdachten is gedaald van 96 in 2012 tot 67 in 2013. Dit heeft met name te 
maken met uniformering (BES-breed) van de registratie in het parketregister en het gebruik 
van het tijdelijk register (TR). 

Het aandeel geweldsdelicten (ingeschreven verdachten) daalde van 49% in 2012 tot 27 % in 
2013.  

 

Delictsoorten St. Eustatius 2013

Geweld

Vermogen

Drugs

Wapens

Zeden

Overig

 
Jeugd 

Het aandeel van de jeugd in het totaal aantal ingeschreven verdachten was in 2013  19%. In 
2012 was dit 15%. Een lichte stijging dus.  

 

Zeden 

Het aantal ingeschreven verdachten ter zake zedenmisdrijven is in vergelijking met 2012 
gestegen; van 7% in 2012 naar 11% in 2013.  

 

Zittingen 

Er werden op Statia 16 verdachten op zitting aangebracht. In 2012 waren dit 26 verdachten. 

Er is conform de afspraken inzake planning & control een zittingsconvenant gesloten tussen 
het OM BES en het Gerecht in eerste aanleg BES. Hierin zijn onder meer afspraken verwoord 
aangaande het zittingsrooster, de zittingslijst en aanlevering van strafdossiers. 
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Maximale voorraad 

De voorraad zit met 0% absoluut binnen de norm van 15%. De parketsecretaris op Saba 
beoordeelt eveneens de strafzaken van St. Eustatius. 

 

Sepots 

Het aantal technische sepots ligt net boven de norm van 10%, te weten op 13%. Het aantal 
beleidssepots ligt met 3% op de norm van maximaal 3%. 

 

Opsporing op Statia  

Om de opsporing op de bovenwinden te versterken heeft het KPCN er –mede op aandringen 
van het OM- voor gekozen om iedere maand een medewerker van de recherche op Statia te 
stationeren. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de meer tijdrovende/ingewikkelder 
opsporingsonderzoeken op Statia en Saba. De basispolitiezorg (BPZ) op Saba en Statia is en 
blijft verantwoordelijk voor de zogenaamde 6-uurszaken (zaken waarbij de verdachte niet in 
verzekering gaat).  

De praktijk heeft laten zien dat de betreffende rechercheur zijn/haar tijd volledig kwijt is aan 
de onderzoeken op Statia. De kwaliteit van de opsporingsonderzoeken die door de 
roulerende rechercheurs zijn opgepakt, is omhoog gegaan. Het heeft echter niet tot een 
ontlasting van de BPZ geleid, omdat de rechercheur een beroep op de BPZ moet blijven doen 
om ondersteunende opsporingswerkzaamheden te verrichten. 6-uurszaken blijven daardoor 
nog steeds erg lang liggen.  

De roulerende rechercheurs zijn niet verantwoordelijk voor de ingewikkelder jeugd- en 
zedenzaken. Deze worden door jeugd- en zedenzaken (JZZ) van de afdeling Opsporing van 
het KPCN gedraaid. Indien noodzakelijk worden hiertoe vanuit Bonaire zedenrechercheurs 
ingevlogen.  

 

3.3 Saba 
 

In bijlage 3 treft U de jaarcijfers van het parketonderdeel Saba aan.  

 

(Huiselijk) Geweld 

Het aandeel geweldsdelicten (ingeschreven verdachten) is vergelijkbaar met 2012: 48%.  

Huiselijk geweldzaken en alcoholgerelateerde geweldszaken blijven op zowel Saba als Statia 
de boventoon voeren, ofschoon er in 2013 minder huiselijk geweldzaken bij het OM terecht 
zijn gekomen. Door het opleggen van de ART wordt vanuit justitie geïnvesteerd op 
verbeterde communicatie en bewustwording van gedrag. Dit is succesvol gebleken; van 
degenen aan wie in 2013 een ART is opgelegd heeft nog niemand gerecidiveerd.  
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Vermogensdelicten 

Het aandeel van de vermogensdelicten op de totale instroom daalde in vergelijking met 
2012: van 12 naar 5 %.   

De cijfers wijzen op een gering aantal vermogensdelicten. In werkelijkheid worden toch met 
een bepaalde regelmaat meldingen van inbraken, diefstallen of insluipingen gedaan. Deze 
meldingen leiden niet tot afgeronde opsporingsonderzoeken die bij het OM aangeleverd 
kunnen worden. De reden ligt in onvoldoende mogelijkheden om technische sporen veilig te 
stellen.  

 

Verdovende middelen 

Het OM heeft in 2013 aangedrongen op een versterking van de samenwerking tussen de 
politie, de KMar en de douane op zowel Saba als St. Eustatius. Sinds 10-10-10 zijn de KMar-
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de grensbewaking niet langer onbezoldigd 
douane ambtenaar. Het gevolg is dat zij geen controles op de invoer van drugs of wapens 
meer mogen uitvoeren en daarvoor afhankelijk zijn van de douane. Het is helaas tot op 
heden niet gelukt om een convenant tussen de KMar en douane af te sluiten, zodat de KMar-
medewerkers nog steeds geen onbezoldigd douaneambtenaar zijn. 

 

Zittingen 

Op Saba werden vorig jaar 25 verdachten op zitting gebracht. In 2012 waren dit er nog 20. Er 
is conform de afspraken inzake planning & control een zittingsconvenant gesloten tussen het 
OM BES en het Gerecht in eerste aanleg BES. Hierin zijn onder meer afspraken verwoord 
aangaande het zittingsrooster, de zittingslijst en aanlevering van strafdossiers. 

 

Ontneming 

In 2013 is één ontnemingszaak door het parketonderdeel Saba 
op zitting aangebracht, en is door het Gerecht in 1e aanleg, een 
bedrag van $ 160.000,- toegewezen. Daarnaast is er in de 
tweede helft van 2013 nog een 2e zaak op Saba aangekondigd 
ad $ 365.000,-. Hier moet de rechter nog uitspraak over doen. 

 

 

Maximale voorraad 

De voorraad zit met 0% absoluut binnen de norm van 15%. De parketsecretaris op Saba 
beoordeelt eveneens de strafzaken van St. Eustatius. 
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Sepots 

Het aantal technische sepots ligt netjes binnen norm van 10%, te weten op 7,5 %.  

 

Delictsoorten Saba 2013

Geweld

Vermogen

Drugs

Wapens

Zeden

Overig

 

 

3.4 Spraakmakende zaken op de BES 
 

Onderzoek ‘Lembe Lembe’ (Saba) 

De stuurgroep opsporen BES heeft in 2013 beslist tot het instellen van een projectmatig 
onderzoek naar handel in verdovende middelen op Saba. 

Door de afdeling Opsporing van het KPCN is gedurende een aantal maanden onderzoek 
gedaan naar drugshandel op Saba. Een incident in december 2012, waarbij een vrouw 
afkomstig van St. Maarten, in opdracht van een Sabaanse drugshandelaar cocaïne naar Saba 
smokkelde, is de aanzet voor “Lembe Lembe” geweest.  

Tijdens het onderzoek zijn ook bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet, waaronder het 
tappen van telefoons. Daar tappen op Saba niet mogelijk is, was de medewerking van het 
land St. Maarten van groot belang voor het slagen van het onderzoek. De kleinschaligheid 
van Saba had ook tot gevolg dat de rechercheurs niet op Saba zelf konden verblijven, en hun 
onderzoek grotendeels vanaf St. Maarten hebben moeten draaien. Eind juli zijn de twee 
verdachten aangehouden en vervolgens vervolgd voor de handel in hard- en softdrugs over 
de periode van 10 oktober 2010 tot aan hun aanhouding.  

Dit heeft voor de hoofdverdachte, een recidivist, geresulteerd in een gevangenisstraf van 5 
jaar. Zijn mededader is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden 
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Sinds dit onderzoek zijn de klachten over 
overlast door drugsverkoop aanzienlijk afgenomen. 
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Internationale (drugs)actie (Bonaire) 

Op 1 oktober 2013 hebben er in het Europese deel van Nederland, België, Duitsland en op 
Bonaire op in totaal 31 plaatsen huiszoekingen plaats gevonden in verband met een 
grootschalig internationaal onderzoek naar de handel in verdovende middelen en 
witwassen. Hierbij zijn 10 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op drugs, 
vuurwapens, luxe auto’s en 200.000 euro aan contant geld. In een berging bij een woning in 
Eindhoven vond de recherche grondstoffen om amfetamine te maken met een straatwaarde 
van 6 miljoen euro. Aan de actie deden 300 politiefunctionarissen en 40 militairen mee, 
gespecialiseerd in het zoeken naar verborgen ruimten. 

Op verzoek van het OM in Europees Nederland is op Bonaire door het RST de 
hoofdverdachte aangehouden en overgebracht naar Nederland. Op Bonaire werd een andere 
verdachte aangehouden ter zake vuurwapenbezit. Deze is in december 2013 hiervoor 
veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. 

 

Ernstige zedenzaak (Bonaire) 

In 2013 is een onderzoek naar een ernstig samenstel van zedendelicten afgerond en aan de 
rechter voorgelegd. Het onderzoek was al in 2010 gestart naar aanleiding van signalen dat 
twee meisjes van 12 en 14 jaar oud langdurig en structureel seksuele contacten onderhielden 
met diverse volwassen mannen. Bovendien was er informatie dat de moeder van de meisjes 
die contacten om financiële redenen zou bevorderen. 

De kwetsbaarheid van de slachtoffers en capaciteiten van de moeder, gecombineerd  met de 
omvang van het vermeende misbruik, maakten dat dit onderzoek het zeer groot beroep deed 
op de recherche van het KPCN, zowel qua menskracht als qua recherche- en 
verhoortechniek. Een extra complicerende factor was dat de onderzochte pleegperiode een 
termijn bestreek waarin (als gevolg van de transitie in 2010) de strafbaarstelling en de 
strafbaarheid van de seksuele contacten met minderjarigen wijzigde. Daardoor viel er in de      
“bescherming” van een meisje dat in 2010 vijftien jaar was, een “gat”. 

Voornoemde factoren hebben ertoe geleid dat de zaak –in welke de verdachten niet in 
voorlopige hechtenis waren gesteld of gebleven- pas ruim 3 jaar na de ontvangst van de 
eerste signalen, aan de rechter konden worden voorgelegd. In het kader van het gerechtelijk 
vooronderzoek is aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in 
Nederland de vraag voorgelegd of aan de verklaringen van de zeer jonge -en mogelijk door 
de gebeurtenissen beschadigde- meisjes bewijswaarde kon worden toegekend.  De LEBZ is 
een samenwerking van experts uit wetenschap, geestelijke gezondheidszorg, politie en OM, 
die desgevraagd politie en justitie kunnen adviseren over bijzondere aspecten in 
ingewikkelde zedenzaken. 

In het rapport van de LEBZ is behalve een antwoord op de vraag naar bruikbaarheid van de 
slachtofferverklaringen ook aandacht besteed aan de manier waarop het onderzoek is 
uitgevoerd. En ondanks de uiterste inspanningen die de rechercheurs hebben geleverd, bleek 
dat niet alle opsporingstechnische bijzonderheden van grote en ingewikkelde zedenzaken 
met kwetsbare getuigen voldoende aandacht hadden kunnen krijgen. Een verklaarbare 
tekortkoming, gegeven het feit dat er -anders dan in Europees Nederland- bij het KPCN nog 
geen vergaande gespecialiseerde training en opleiding op het terrein van zedendelicten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast speelt dat door de kleinschaligheid van het bewakingsgebied er 
(in zekere zin: gelukkig) geen ervaring met grootscheepse en ingewikkelde zedenzaken 
kon/kan worden opgebouwd. 
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Gesteld kan worden dat mede als gevolg van de door de LEBZ beschreven onvolledigheden 
in het onderzoek slechts een deel van de verdachten, die door het OM waren vervolgd, 
uiteindelijk werd veroordeeld. 

Ter zitting heeft het OM uitgebreid stilgestaan bij de onvolledigheden van het onderzoek en 
deze in de context van de lokale opsporingspraktijk geplaatst. Ook heeft het OM BES ter 
terechtzitting uitgelegd dat er een spanningsveld is tussen de verantwoordelijkheid om 
onderzoeken zorgvuldig te doen en de verwachting dat ernstige, ingewikkelde zaken door 
politie en justitie worden opgepakt. 

Ook werd stilgestaan bij het feit, dat onderzoeken worden belemmerd doordat signalen van 
en informatie over ernstige strafbare feiten die bij het publiek bekend zijn, amper 
zijn/worden gedeeld met de politie en justitie.  
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4 Financiën  
 

In bijlage 4 is de financiële rapportage van het parket BES over 2013 opgenomen.  

De RCN heeft in 2013 maandelijkse financiële maraps opgesteld, op basis waarvan de 
parketleiding BES zicht had op de boven- en onderuitputting van het budget, verdeeld over 
de verschillende personele en materiële posten. 

In 2013 was sprake van een kleine onderuitputting van het BES-budget (uitputting bedroeg 
95%).  

 

Kostenverdeling 2013

P-kosten

Huisvesting

M-kosten

Generiek RCN
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Gebruikte afkortingen 
 

PG   Procureur-Generaal 

TR   Tijdelijk register 

PRIEM   Parket Registratie Informatie En Management 

OM   Openbaar Ministerie 

BES   Bonaire, St. Eustatius en Saba 

NFI   Nederlands Forensisch Instituut 

DNA   Desoxyribonucleïnezuur 

MT   Managementteam 

JCO   Jeugd Casus Overleg 

HALT   Het ALTernatief 

JICN   Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 

KMar   Koninklijke Marachaussee 

DJI   Dienst Justitiële Inrichtingen 

RST   Recherche Samenwerkings Team 

FTE   Full-time equivalent 

CIE   Criminele Inlichtingen Eenheid 

KPCN   Korps Politie Caribisch Nederland 

RR   Rijksrecherche 

DJI   Dienst Justitiële Inrichtingen 

STINAPA  Stichting Nationale Parken Bonaire 
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Contactgegevens 
 

 

Parketonderdeel Bonaire (hoofdkantoor) 

Bulevar Julio A. Abraham 2 

Postbus 214, Kralendijk, Bonaire 

T: +599-7178626 F: +599-7177535 E: parketBES@omcarib.org 

 

 

Parketonderdeel St. Eustatius 

Fort Oranje 

Postbus 100, St. Eustatius 

T: +599-3182910 F: +599-3182910 

 

 

Parketonderdeel Saba 

Prosecutor’s Office 

The Bottom, Saba 

T: +599-4163252 F: +599-4163252  

 

 

 

 

Concipiënten jaarverslag: 

Mr. D.C.I. van Delft, Hoofdofficier van Justitie, David.vandelft@omcarib.org 

Mr. J.H. Bults, Senior Beleidsmedewerker, Barry.bults@omcarib.org 

mailto:parketBES@omcarib.org
mailto:David.vandelft@omcarib.org
mailto:Barry.bults@omcarib.org
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 Bijlage 1: Jaarcijfers parketonderdeel Bonaire 
 



 
Deliktsoort 

 
Jaar  2013 

 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 01/02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Open (ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek)  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

 
1. Levensdelikten: 
(Poging tot) moord c.q. 
doodslag 
(art 300 jo 47) 
 

5 4 3 - 1  - - 1 - - 
 
 

2. Geweldsdelikten: 
bedreiging, 
mishandeling, (poging 
tot zware) mishandeling,   
openlijk geweld, 
(art 147, 298, 313, 314a, 315) 

116 60 35 - 16 25 8 3 6 4 - 

3. Zedendelikten: 
(poging tot) 
verkrachting, 
aanranding, e.d. 
(art 248 t/m 257) 
 
 
Waarvan ontucht met 
minderjarigen <16 jaar 
(art. 251) 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
 
 
 
- 
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Deliktsoort 
 

Jaar  2013 
 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 01/02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Open (ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek)  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

4. Vermogensdelikten: 
 
diefstal, diefstal onder 
verzwarende 
omstandigheden, al dan 
niet uit een woning 
(art 323, 324, 324a) 
 

 
 
72 

 
 
35 

 
 
22 

 
 
- 

 
 
11 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
- 

 
 
10 

 
 
1 

 
 
- 

diefstal met 
geweld/afpersing 
(atrako) c.q. poging 
daartoe 
(art 325/330) 
 

22 13 11 - 5 - 1 1 3 1 1 

heling 
(art 431) 
 

7 2 - - 2 2 1 - - - - 

verduistering (al dan niet 
in dienstbetrekking)  
 (art 334, 335, 339) 
 
 

10 4 4 - 1 2 3 - - - - 

5. Vuurwapenwet BES 
 

11 5 2 - 3 - 2 - - - - 

6. Opiumwet BES 
 

54 30 17 - 13 6 5 - - - - 

7. Verkeersmisdrijven 
(Wegenverkeersverorde-
ning, 320, 32, 312a Sr.) 

30 15 3 - 5 8 1 - - 1 - 

8. Overig Sr. / bijz. 
wetten 
 

41 
 
 
 
 

7 5 - 8 20 3 1 6 2  



 
 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 01/02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Open (ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek)  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

 
Totaal 2013 

 

 
387 
 
 

 
176 

 
103 

 
0 

 
73 

 
78 

 
43 

 
5 

 
30 

 
10 

 
1 

 
 
• In deze cijfers zijn de verkeersovertredingen niet meegenomen. In 2013 zijn op Bonaire 547 overtredingen geregistreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonaire 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Totaal 
 

290       100 % 355        100% 280         100% 327              100% 334              100% 387              100% 

Levensdelikten 28            10 % 32              9 % 11             4 % 14               4% 20               6% 5                   1 % 
Geweldsdelikten 72            25 % 68            19 % 59            21 % 119             36% 114            34 % 116             30 % 
Zedendelikten 9                3 % 10              3 % 8               3 % 23               7% 21               6 % 19                 5 % 
Vermogensdelikten 90            31 %    151          42 % 144          51 % 97               29% 94               28 % 111             27 % 
Overig 21              7 % 16              5 % 13              5 % 40               12% 46               14 % 41               11 % 
Verkeer / dood/zwaar 
letsel door schuld 

2             0,7 % -                 0 % 4                1 % 1                 0,3% 5                  1 % 30                 7 % 

Vuurwapendelikten  1            0,4 % 1             0,3 % 1               0,4 % 6                 2% 7                  2 % 11                 3 % 
Drugsdelikten 67            23 % 77            22 % 40             14 % 27               8% 27                8 % 54               14 % 
Aandeel 251 Sr op het 
totaal aantal zedendelikten 

2              22 % 5              50 % 3                 38 % 11               48% 6                 29 % 2                 11 % 

Aandeel minderjarigen 
totaal 

41            14 % 51            14 % 29              10 % 26               8% 31                9 % 30                 8 % 

Aandeel minderjarigen in 
levens- en 
geweldsdelikten 

9                9 % 10            10 % 2                  3 % 12               9% 14               10 % 7                   6 % 

Aandeel minderjarigen in 
vermogensdelikten 

27            30 % 35            23 % 27              19 % 8                 8% 4                  6 % 13               11 % 

Percentage integrale vrij- 
spraken gedagvaarde 
zaken 

4                3 % 7               2 % 4                 1 % 7                  2% 3                 2 % 1                < 1 % 

‘On’produkten (vrijspraken,  
sepot 02, kale 
beleidssepots) 

36            12 %   41            11 % 38              14 % 
 

52               16% 60             18 % 78               20 % 

Beoordeelde zaken / 
Interventiepercentage 
(gedagvaarde zaken, 
[ex]preventieven, voorw. 
sepot met interventie) 

                80 %                 76 %                   82 % 240             73% 252           75 % 264             68 % 

Onbeoordeelde zaken 49            17 % 55            15 % 21               7 % 41            12,5% 41               12 % 43               11 % 
Aantal verdachten in 
misdrijfzaken op zitting 
gebracht (inclusief zaken 
uit voorgaande jaar) 

186 261 234 242 295 270 



 
 
 
 
 Bijlage 2: Jaarcijfers parketonderdeel St. Eustatius 
 



 
Deliktsoort 

 
Jaar  2013 

 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek  

Kaal 
beleids- 
Sepot 
 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

 
1. Levensdelikten: 
(Poging tot) moord c.q. 
doodslag 
(art 300 jo 47) 
 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

  
 
 

   
 
    

   
 

2. Geweldsdelikten: 
bedreiging, 
mishandeling, (poging 
tot zware) mishandeling,   
openlijk geweld, 
(art 147, 298, 313, 314a, 315) 
 
 

 
26 
 
 
 
 
 
 

 
 13              

 
5 

  
2 

 
13 

 
 

  
2 

 
1 

 

3. Zedendelikten: 
(poging tot) 
verkrachting, 
aanranding, e.d. 
(art 248 t/m 257) 
 
 
Waarvan ontucht met 
minderjarigen <16 jaar 
(art. 251) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
1 

  
 
 
 
 
 
 
4 

  
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
4 

  



Deliktsoort 
 

Jaar  2013 
 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

4. Vermogensdelikten: 
 
diefstal, diefstal onder 
verzwarende 
omstandigheden, al dan 
niet uit een woning 
(art 323, 324, 324a) 
 

 
 

15 

 
 

10 

 
 
6 

 
 
 

 
 
1 

 
 

      3 

 
 
- 

 
 
1 

 
 
3 

  

diefstal met 
geweld/afpersing 
(atrako) c.q. poging 
daartoe 
(art 325/330) 
 

         4 
 

          1       3           4   

Heling 
(art 431) 
 

          - 

verduistering (al dan niet 
in dienstbetrekking)  
 (art 334, 335, 339) 
 
 

           

5. (Vuur)wapenwet  
     BES 
 

 
 

     
 

   
 

  

6. Opiumwet BES 
 

3 3 1   1 0     

7. Wegenverkeers-
verordening Bov. 
eilanden 

       4        4         2           0     

8. Overig Sr. / bijz. 
wetten 

6 
 
 

   1 3  2    

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 

 
Waarvan 
gedag- 
vaard 

 
Waarvan in 
2013 
veroor- 
deeld 

 
OVAR 
/  
OM  
N.O. 

 
Sepot 02 

 
Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

 
Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek  

 
Kaal 
beleids- 
sepot 

 
Waarvan 
minder- 
jarig  

 
Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

 
Integrale 
vrijspraak 

 
Totaal 2013 

 

 
    67 
 

 
    34 
 

 
    16 
 

 
     

 
    9 

 
     23 

 

 
     0 
        

  
     4 
 

 
    13 

 
      1 

 
       

 
 
 

• In deze cijfers zijn de verkeersovertredingen niet meegerekend. In 2013 zijn op Statia 54 overtredingen geregistreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
St. Eustatius 

2012 2013 

                                                         Totaal 
 

96 100% 67 100% 

Levensdelikten 3 3 % 1 1% 
Geweldsdelikten 46 48% 26 38% 
Zedendelikten 7 7% 8 11% 
Vermogensdelikten 18 19% 19 28% 
Overig 8 8% 6 8% 
Verkeersmisdrijven 0 0% 4 5% 
Vuurwapendelikten 1 1% 0 0% 
Drugsdelikten 13 14% 3 4% 
 
Aandeel 251 Sr op het totaal aantal zedendelikten 4 57% 4 50% 
Aandeel minderjarigen totaal 14 15% 13 19% 
Aandeel minderjarigen in levens- en 
geweldsdelikten 

3 6% 2 2% 

Aandeel minderjarigen in vermogensdelikten 7 39% 7 10% 
 

 
Percentage integrale vrijspraken gedagvaarde 
zaken 

2 6% 0 0% 

‘On’produkten (vrijspraken,  
sepot 02, kale beleidssepots) 

22 23% 9 13% 

Beoordeelde zaken / Interventiepercentage 
(gedagvaarde zaken, [ex]preventieven, voorw. 
sepot met interventie) 

78 81% 58 87% 
 

Onbeoordeelde zaken 6 6% 4 5% 
Aantal verdachten in misdrijfzaken op zitting 
gebracht (inclusief zaken uit voorgaande jaar) 

26 - 16 - 



 
 
 
 
Bijlage 3: Jaarcijfers parketonderdeel Saba 



 
Deliktsoort 

 
Jaar  2013 

 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2012 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek)  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

 
1. Levensdelikten: 
(Poging tot) moord c.q. 
doodslag 
(art 300 jo 47) 
 

3 2 1         

2. Geweldsdelikten: 
bedreiging, 
mishandeling, (poging 
tot zware) mishandeling,   
openlijk geweld, 
(art 147, 298, 313, 314a, 315) 

16 7 4  1 5  3 2   

3. Zedendelikten: 
(poging tot) 
verkrachting, 
aanranding, e.d. 
(art 248 t/m 257) 
 
 
Waarvan ontucht met 
minderjarigen <16 jaar 
(art. 251) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
1 

   2 1 
 
 
 
 
 
 

     



Deliktsoort 
 

Jaar  2013 
 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 
 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2012 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek) 

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

4. Vermogensdelikten: 
 
diefstal, diefstal onder 
verzwarende 
omstandigheden, al dan 
niet uit een woning 
(art 323, 324, 324a) 
 

1 1 1         

diefstal met 
geweld/afpersing 
(atrako) c.q. poging 
daartoe 
(art 325/330) 
 

1 1 1         

heling 
(art 431) 
 

-          - 

verduistering (al dan niet 
in dienstbetrekking)  
 (art 334, 335, 339) 
 
 

-           

5. Vuurwapenwet BES 
 

-           

6. Opiumwet BES 
 

8 4 2   4      

8. Overig Sr. / bijz. 
wetten 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3   4      



 
 

Inge- 
schreven 
verdach- 
ten 
(parket- 
nummers) 

Waarvan 
gedag- 
vaard 

Waarvan in 
2012 
veroor- 
deeld 

OVAR 
/  
OM  
N.O. 

Sepot 02 Voorwaar-
delijk sepot 
met inter-   
ventie 

Ter 
beoordeling 
/ nader 
onderzoek  

Kaal 
beleids- 
sepot 

Waarvan 
minder- 
jarig  

Gevoegd / 
overge-
dragen 
 

Integrale 
vrijspraak 

 
Totaal 2013 

 

40 23 13  3 111 0 3 2 - - 

 
 

• In deze cijfers zijn de overtredingen niet meegerekend.  In 2013 zijn op Saba 71 overtredingen geregistreerd. 
 
  

                                                 
1 Waarvan 7 transacties (voorwaardelijk sepot met als enige voorwaarde het betalen van een geldsom). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saba 

2012 2013 

                                                         Totaal 
 

60 100% 40 100% 

Levensdelikten 2 3% 3 8% 
Geweldsdelikten 28 47% 16 40% 
Zedendelikten 1 2% 3 8% 
Vermogensdelikten 7 12% 2 5% 
Overig 9 15% 8 20% 
Verkeersmisdrijven 1 2% 0 0% 
Vuurwapendelikten 5 8% 0 0% 
Drugsdelikten 7 12% 8 20% 
 
Aandeel 251 Sr op het totaal aantal zedendelikten 0 0% 1 33% 
Aandeel minderjarigen totaal 1 2% 3 8% 
Aandeel minderjarigen in levens- en 
geweldsdelikten 

0 0% 2 11% 

Aandeel minderjarigen in vermogensdelikten 0 0% 0 0% 
 
Percentage integrale vrijspraken gedagvaarde 
zaken 

0 0% 0 0% 

‘On’produkten (vrijspraken,  
sepot 02, kale beleidssepots) 

9 15% 6 15% 

Beoordeelde zaken / Interventiepercentage 
(gedagvaarde zaken, [ex]preventieven, voorw. 
sepot met interventie) 

54 90% 34 85% 

Onbeoordeelde zaken 2 4% 0 0% 
Aantal verdachten in misdrijfzaken op zitting 
gebracht (inclusief zaken uit voorgaande jaar) 

20 - 25 - 



 
 
 
 
 Bijlage 4: Financiële parket BES 2013 



 Fin. rapportage Parket BES 2013 begrotingskoers usd/eur = 1.35
euro usd usd

Begroting Begroting Uitputting
2013 2013 2013

Totaal uitzendkosten 288,000 388,800 388,800
Totaal personeelskosten lokaal 696,600 940,410 932,100
Totaal materiёle kosten 236,000 318,600 246,900
Totaal generieke RCN-kosten 73,400 99,090 109,000
Totaal huisvestingskosten 106,000 143,100 122,209
Totaal generaal 1,400,000 1,890,000 1,799,009

Rapportage Parket BES 2013 begrotingskoers usd/eur = 1.35
euro usd usd

Begroting Begroting
2013 2013 2013

Uitzendkosten personeel (via BZK)
50,000 67,500 67,500
50,000 67,500 67,500
50,000 67,500 67,500

138,000 186,300 186,300
410290 Totaal uitzendkosten 288,000 388,800 388,800

Personeelskosten lokaal (via RCN)
Officieren van Justitie 390,000 526,500 555,700
Parketsecretarissen 220,000 297,000 281,300
Managementassitente 30,000 40,500 31,800
Administratief juridisch medewerker 24,000 32,400 37,100
Opleidingskosten 17,000 22,950 5,300
Daggeldvergoeding parketsecretaris Saba (structureel) 15,600 21,060 19,800
Overige personeelskosten (inzet stagiaires) - - 1,100

410100 Totaal personeelskosten lokaal 696,600 940,410 932,100

Materiёle kosten (via RCN)
420310 Reis- en verblijfkosten 65,000 87,750 80,700
420250 Representatiekosten 17,000 22,950 8,700
421100 Dienstauto's, leasekosten/onderhoud 23,000 31,050 22,500
421130 Brandstofkosten 3,000 4,050 1,900
420200 Kantoorbenodigdheden/boodschappen 14,000 18,900 16,200
420280 Telefonie/internet 55,000 74,250 57,600
420240 Porto/vrachtkosten 4,000 5,400 7,200
420400 Lectuur/drukwerk 5,000 6,750 10,400
420130 Water + electra (3 kantoren en 1 appartement) 20,000 27,000 28,100
420140 Onderhoud/schoonmaak totale huisvesting 30,000 40,500 13,600

Totaal materiёle kosten 236,000 318,600 246,900

Generieke RCN-kosten, basis- & basis+dienstverlening
Doorbelaste kosten conform DVA o.b.v. 8,26 FTE & 1 ICT-plek 73,400 99,090 109,000

420290 Totaal generieke RCN-kosten 73,400 99,090 109,000

Huisvestingskosten (via RCN / RGD)
420120 Bonaire 48,000 64,800 72,108
420120 St. Eustatius 11,000 14,850 4,991
420120 Saba 31,000 41,850 35,556
420120 Saba appartement parketsecretaris 16,000 21,600 9,554

Totaal huisvestingskosten 106,000 143,100 122,209

Totaal generaal 1,400,000 1,890,000 1,799,009

Omschrijving

Omschrijving
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