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Reflectie op 2021 

Het tweede Covid-jaar volgt in Curaçao in grote lijnen de tendensen die in 2020 werden ingezet: 

• Een lagere instroom van misdrijven, deels door minder gelegenheid tot het plegen 

daarvan en deels door minder opsporingscapaciteit; 

• Minder geregistreerde gewapende overvallen (atrako’s) en minder moord en doodslag; 

• Maar wel een stijging van verkeersmisdrijven, ondanks de beperkingen dit jaar om aan 

het verkeer deel te nemen;  

• Ook relationeel geweld neemt toe; liefde in tijden van Corona -om een bekende boektitel 

van Gabriel Garcia Marquez te parafraseren - kent zijn schaduwzijde. 

 

In alle tegenspoed wist de afdeling voor boete-inning “Paga bo But” toch haar inningstarget voor 

een groot deel te behalen. Dit is het resultaat van de grote inspanningen van het administratief 

personeel en de betalingsmoraal van de burger. 

 

Het parket in eerste aanleg van Curaçao (PEA CUR) heeft de gevolgen van Covid-19 behoorlijk 

goed doorstaan. De gaten die vielen door ziekte, quarantaine en isolatie werden door de 

medewerkers intern telkens weer dichtgelopen. Met een zekere blijmoedigheid namen 

medewerkers elkaars diensten, taken en piketten over als het primaire proces dreigde vast te 

lopen. Een betere illustratie van de “Eén en ondeelbaarheid” van het Openbaar Ministerie is er 

niet. 

 

 

 

Mr. drs. Heiko S.R. de Jong 

Hoofdofficier van Justitie van Curaçao 
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Organisatie van het Openbaar Ministerie 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van het Openbaar Ministerie van Curaçao (OM). In dit verslag 

worden de hoofdlijnen beschreven waar het PEA Curaçao zich het afgelopen jaar mee bezig heeft 

gehouden.  

 

De drie openbare ministeries (OM Curaçao, OM Sint Maarten en OM BES) zijn aan elkaar 

verbonden met het gemeenschappelijk Parket van de Procureur-generaal (Parket PG). Tezamen 

vormen zij het OM Carib. Die verbondenheid uit zich verder in een uniform en consistent beleid 

op essentiële onderdelen van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. 

 

De onderlinge samenhang tussen de drie parketten eerste aanleg en het parket PG kan het best 

geïllustreerd worden met onderstaand relatieschema: 
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1. Spraakmakende zaken 

Ook in 2021 is het OM volop bezig geweest met diens primaire taak, namelijk het strafrechtelijk 

vervolgen van degenen die een strafbaar feit hebben begaan.  

 

In mei zijn verdachten voor de rechter verschenen wegens autodiefstal en deelname 

aan een criminele organisatie 

Het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) heeft uitspraak gedaan in een strafzaak waarin vier mannen 

werden berecht voor het deelnemen aan een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan 

het stelen en helen van auto’s. Wat deze zaak speciaal maakt is dat één van de verdachten ook 

veroordeeld is voor deelname aan een criminele organisatie. Dat leverde in zijn geval vijf jaren 

gevangenisstraf op. Deze zaak is de eerste waarin verdachten niet alleen worden beschuldigd 

van ‘losse’ autodiefstallen, maar ook van deelname aan een criminele organisatie. Gevolg is dat 

de opgelegde gevangenisstraf fors hoger is dan wanneer er niet naar het georganiseerde verband 

zou worden gekeken. 

 

In augustus is notaris K. voor de rechter verschenen 

Op vrijdag 20 augustus 2021 stond een notaris terecht bij het GEA. Hij werd ervan verdacht vanuit 

zijn ambt geldbedragen zonder legale grondslag over te hebben overgemaakt vanaf de 

derdengeldrekening van het notariskantoor naar zijn privérekening en deze gelden voor 

privédoeleinden te hebben gebruikt. De bedragen die op de derdengeldenrekening zijn gestort 

waren van de cliënten van het notariskantoor. Volgens de notaris zelf ging het om geld dat geen 

bestemming meer had. Het OM meent echter dat dat niet relevant is en dat het geld in dat geval 

zou moeten zijn teruggestort aan de rechtmatige eigenaars. Het kenmerk van een derdenrekening 

is immers dat op die rekening gelden van anderen in bewaring worden gehouden door de notaris 

en niet ten eigen bate mogen worden aangewend. Uit onderzoek van de Landsrecherche Curaçao 

in samenwerking met de Belastingdienst, is gebleken dat gelden van de derdenrekening al 

jarenlang als een soort interne bank voor privédoeleinden werden gebruikt.  

 

De verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn positie als notaris en van het vertrouwen 

dat zijn cliënten in hem mochten stellen. Een notaris dient zich onkreukbaar op te stellen en als 

zodanig handelen. Met zijn handelen heeft hij het vertrouwen dat men in een notaris mag stellen 

ernstig geschaad. Het OM eiste hiervoor een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan zes 

maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Daarnaast is er ontzetting uit het ambt 

van de notaris voor vijf jaren geëist. Het GEA heeft verdachte veroordeeld tot 18 maanden 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ontzetting uit het ambt voor een periode van vijf jaren. De 

verdachte is in hoger beroep gegaan. 
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In oktober is het onderzoek ‘Outpost’ op zitting behandeld 

Op woensdag 6 oktober 2021 stonden zes agenten van het Korps Politie Curaçao (KPC) in het 

onderzoek “Outpost” terecht voor het GEA. Ze werden verdacht zich schuldig te hebben gemaakt 

aan diefstal uit woningen, dan wel een poging daartoe, het opstellen van valse processen-verbaal 

(pv’s) en misbruik van ambtsbevoegdheid. In de periode van 16 tot 18 september 2020, werkten 

de verdachten met z’n zessen in een team. Ze reden naar zes adressen, waarvan ze - naar eigen 

zeggen – wisten dat er mensen woonden die antecedenten hadden of anderszins gerelateerd 

konden worden aan verdovende middelen. Bij die adressen toonden ze vluchtig een valse last tot 

binnentreden en vervolgens werd het huis doorzocht. De hulpofficier van justitie was hier niet 

bij betrokken en de meldkamer werd ook niet ingelicht. Als er drugs of geld werd aangetroffen, 

werd dat meegenomen. Eventuele camerabeelden van de doorzoeking werden vernietigd. De 

bewoners werden niet aangehouden en de afgenomen gelden en drugs werden niet direct 

volgens de beslagprocedure verwerkt, zoals voorgeschreven in de werkinstructie van het KPC. 

Het geld werd verdeeld onder de agenten. Toen er ruchtbaarheid werd gegeven aan de invallen, 

werden de ‘ambtshandelingen’ in strijd met de waarheid beschreven in een proces-verbaal van 

bevindingen, welk proces-verbaal door alle zes verbalisanten op ambtseed werd ondertekend.  

 

Het onderzoek “Outpost” werd verricht door het Bureau Interne Zaken (BIZ) van het KPC onder 

verantwoordelijkheid van het OM. Het BIZ heeft uitgebreid onderzoek verricht. Het OM heeft op 

zitting aangegeven dat het zeer zorgelijk is wanneer de politie zelf in het verdachtenbankje zit. 

Dat is niet goed voor het vertrouwen in de politie. Door deze zaak tot op de bodem uit te zoeken, 

heeft KPC laten zien over een zelfreinigend vermogen te beschikken. En dat is voor het 

vertrouwen in de rechtstaat een groot goed.  
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2 Trends en hoogtepunten  

Autodiefstallen  

Autodiefstal is al lange tijd een doorn in het oog. Het stelen, helen, omkatten en verkopen van 

voertuigen gebeurt doorgaans in georganiseerd verband. Zo wordt ook verondersteld in het 

rapport “Aanpak Autodiefstal in Curaçao” dat de Raad voor de Rechtshandhaving in september 

2021 heeft gepubliceerd. De pakkans is laag en het verdienmodel groot. En als er een autodief 

gepakt wordt dan zijn de straffen over het algemeen niet zo hoog. Daarom is er eind 2020 een 

speciaal team bij de politie geformeerd dat zich specifiek richt op autodiefstal. Daarbij stuit de 

politie overigens niet alleen op voertuigdiefstal, maar ook op drugshandel, atrako’s en 

vuurwapengebruik. Dat geeft aan dat voertuigcriminaliteit verband houdt met ernstige 

criminaliteit.  

 

De intensivering van de opsporing van autodiefstallen heeft zich vertaald in vele aanhoudingen 

in 2021. In dit jaar hebben OM en politie zich gericht op het achterliggende criminele verband 

van diverse autodieven. Anders dan voorheen werd een autodiefstal niet als een individueel 

misdrijf beschouwd, maar als een mogelijk aandeel in een groter verband van meerdere 

autodiefstallen. De politie heeft daartoe veel bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Dat 

heeft in één geval geleid tot een veroordeling tot een forse gevangenisstraf, omdat bewezen is 

verklaard dat een verdachte deel heeft genomen aan een organisatie die het oogmerk had om 

voertuigen te stelen. 

Grote drugsvangsten 

In 2021 zijn verschillende verdachten aangehouden in verband met drugssmokkel. Door de 

Kustwacht zijn grote drugsvangsten gedaan van in totaal ruim 3100 kilo aan verdovende 

middelen. Eenmaal aan wal werden de smokkelaars overgedragen aan het KPC voor verdere 

strafrechtelijke afhandeling en vervolging door het OM. In een aantal gevallen werden ze 

overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. 

Mediation 

Mediation is een bemiddelingsproces waarbij het slachtoffer en de verdachte de gelegenheid 

krijgen om onder begeleiding van een onafhankelijke mediator zorgvuldig en respectvol de 

dialoog met elkaar aan te gaan over het delict dat heeft plaatsgevonden. Mediation kan zowel bij 

minderjarigen en meerderjarigen ingezet worden.  

 

In 2021 heeft het OM een aantal masterclasses mediation in strafzaken en herstelrecht 

georganiseerd. Deze werden verzorgd door Kim Roelofs en Rebecca Leeuwenberg van Mediation 

federatie Nederland, registermediators in straf- en familiezaken uit Nederland. De bemiddelaar 

in dienst bij van PEA CUR heeft ook aan deze masterclasses bijgedragen.  
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Medewerkers van het OM, waaronder officieren van justitie en parketsecretarissen, en 

ketenpartners van o.a. het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het KPC, Reclassering, de Stichting Ambulante Jeugdzorg 

Curaçao, het Veiligheidshuis en andere belanghebbenden hebben hieraan deelgenomen.  

 

Verder zijn er bijna 30 bemiddelingen uitgevoerd door de bemiddelaar. De meeste hiervan zijn 

burenruzies en relationeel geweld zaken die via de politie bij het OM terechtkomen. Ook is de 

bemiddelaar ingezet bij het de-escaleren bij een aantal zaken die anders uit de hand dreigden te 

lopen. Deze zaken zijn niet per definitie bemiddelingen, maar vergden wel veel tijd en aandacht 

van de bemiddelaar.  

 

Covid-19 

In maart 2021 is daadwerkelijk een aanvang gemaakt met de registratie van pv’s wegens 

overtreding van de Covid-19 maatregelen. Het aantal pv’s fluctueerde per maand, naarmate de 

handhaving op de Covid-19 maatregelen intensiveerde of minder werd en de politie haar 

aandacht en capaciteit inzette voor de reguliere misdrijven. In oktober zijn de meeste Covid-19 

pv’s geregistreerd bij het OM. In totaal zijn er 1307 pv’s in het bedrijfsregistratiesysteem PRIEM 

geregistreerd. Dit was 61% van de totale instroom van zaken. Van dit aantal hebben 144 personen 

deels of volledig betaald, wat goed was voor een totaalbedrag van NAf. 77.498,-. 
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3 Beleid en Strategie 

3.1 Beleidsspeerpunten 

Door de jaren heen zijn de veiligheidsthema’s die de inwoners en bezoekers van Curaçao echt 

raken onveranderd. Het OM evalueert periodiek samen met het KPC of deze thema’s aanpassing 

behoeven of gehandhaafd kunnen blijven. In het strategiedocument OM-KPC 2020 – 2023 zijn een 

aantal veiligheidsthema’s vastgesteld. Het gaat hierbij om: 

• Atrako’s (overvallen en straatroven) 

• Geweldsmisdrijven 

• Inbraken en diefstal  

• Zeden gerelateerde misdrijven  

 

Daarnaast zijn de thema’s verkeer en criminele samenwerkingsverbanden van belang geweest. 

De naleving van de verkeersregels is laag en de maatschappelijke schade, in de vorm van doden, 

gewonden en materieel is groot. Criminele samenwerkingsverbanden zijn direct of indirect 

betrokken bij zware en ondermijnende criminaliteit. Veelal onzichtbaar opererend onder de radar 

en soms tot uiting komend in geweldsuitbarstingen zoals bij onderlinge afrekeningen en/of 

liquidaties. 

3.2 Atrako’s (diefstal met geweld) 

Atrako’s zijn als prioriteit aangemerkt, omdat het aantal overvallen in de voorgaande jaren hoog 

was, met name op Chinese toko’s. Dankzij de inzet van de politie hebben er flink wat 

aanhoudingen plaatsgevonden en is de pakkans aanzienlijk verhoogd. Er lijkt een verschuiving 

plaats te vinden van het plegen van atrako’s naar autodiefstallen. Er zijn 82 geregistreerde 

verdachten van diefstal met geweld van wie 54 verdachten al zijn gedagvaard. Twee zaken zijn 

geseponeerd. 

 3.3 Geweldsmisdrijven 

Er hebben tamelijk veel mishandelingen plaatsgevonden in 2021. 176 verdachten zijn ingeboekt 

voor dit delict. Hiervan zijn er 33 gedagvaard, waren drie Hustisia Rapido-afdoeningen (HuRa’s), 

zijn tien zaken voorwaardelijk geseponeerd en zijn er 43 zaken geseponeerd. In 2021 zijn 48 

verdachten ingeboekt voor misdrijven die tegen het leven waren gericht. Hieronder vallen 

(poging tot) moord en (poging tot) doodslag. Van dit aantal zijn 22 verdachten gedagvaard en 

zijn drie zaken geseponeerd. Er werden acht voltooide moorden/doodslagen geregistreerd. 

3.4 Inbraken en diefstal 

Onder inbraken vallen woninginbraken, bedrijfsinbraken en autodiefstallen. In 2021 zijn 69 

verdachten ingeboekt die een of andere vorm van inbraak hebben gepleegd. Op naam van een 

verdachte kunnen meerdere inbraken staan. 30 verdachten zijn gedagvaard. 
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3.5 Verkeer  

De geregistreerde verkeersmisdrijven laten een stijgende lijn zien. Het jaar 2021 is afgesloten met 

38 geregistreerde verkeersmisdrijven. Dit kunnen auto-ongelukken zijn met grote materiële 

schade of misdrijven met gewonden of doden. In 2020 was er sprake van een piek in het aantal 

misdrijven, waarna het aantal in 2021 een daling vertoonde. 

 

 

 

3.6 Criminele samenwerkingsverbanden 

In 2021 is het ontmantelen van criminele groeperingen een punt van aandacht geweest bij het 

parket. Drugssmokkel gaat onverminderd door en is, gezien de recente grote drugsvangsten door 

onder andere de Kustwacht, aan het stijgen. Voor lokale vormen van criminaliteit zoals 

autodiefstallen en atrako’s zijn vaak criminele groeperingen verantwoordelijk. Het OM stuurt en 

zet in op een informatiegerichte en projectmatige aanpak door het KPC, waarbij de focus niet 

alleen ligt op die ene dader die een autodiefstal heeft gepleegd, maar ook op een mogelijke 

dadergroepering die verantwoordelijk is voor meerdere autodiefstallen gedurende een langere 

periode. Op deze manier wordt effectiever en langduriger ingezet op het verminderen van 

criminaliteitsvormen die de burger direct treffen en die een ontwrichtend effect heeft op de 

Curaçaose samenleving.  

3.7 Zeden 

In 2021 zijn er 27 verdachten geregistreerd die een zedendelict hebben gepleegd. Dit kan variëren 

van verkrachting tot het verrichten van ontuchtige handelingen. Elf verdachten zijn inmiddels 

gedagvaard.  
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3.8 Overige speerpunten 

3.8.1 Mensenhandel 

Er is sprake van een voorzichtige verschuiving van mensenhandel met seksuele uitbuiting naar 

met name arbeidsuitbuiting. Door de verslechterende omstandigheden van de landen om ons 

heen (in het bijzonder Venezuela) is er sprake van een grote groep ongedocumenteerde werkers 

die bereid is in sectoren als de bouw en snackbars (“snèks”) te werken. De laatste jaren heeft de 

rechtspraak geoordeeld dat deze personen naar de maatstaven van het Caribisch en Zuid-

Amerikaans gebied weliswaar slachtoffer zijn van slecht werkgeverschap, maar niet de 

strafrechtelijke grens bereiken van mensenhandel. Dit bemoeilijkt vervolging voor 

mensenhandel. Er is geregeld sprake van vervolging van mensensmokkel en illegale 

arbeidstewerkstelling. Indien er geen sprake is van mensenhandel, wordt, indien er bewijs is, 

vervolgd voor mensensmokkel of illegale tewerkstelling. In twee gevallen heeft dit geleid tot een 

vrijspraak voor wat betreft mensenhandel en in één geval heeft het OM besloten om geen 

mensenhandel ten laste te leggen, maar overtreding van de arbeidsregeling.  

Los van de strafzaken houdt het OM zich ook op beleidsniveau bezig met mensenhandel. Zo is 

er actief bijgedragen aan de bewustwordingscampagne van het Ministerie van Justitie, worden 

er overleggen gevoerd met (internationale) organisaties, zijn er meerdere maandelijkse 

bijeenkomsten waar het OM aan deelneemt en is er een commissie ingesteld met medewerkers 

van het Ministerie van Justitie, het OM en slachtofferhulp. Verder zijn er videoconferences 

geweest met alle betrokken ketenpartners binnen Curaçao, waaronder het KPC, het Ministerie 

van Justitie, het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en de 

Kustwacht. Daarnaast werden er besprekingen gevoerd om arbeidsuitbuiting op te gaan pakken 

met het SOAW. Met het KPC werd structureel gekeken naar mogelijke kansen binnen strafzaken 

en werd getracht de informatielijnen meer te stroomlijnen. 
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3.8.2 Jeugdigen 

Er zijn 24 geregistreerde jeugdige verdachten in 2021 voor verschillende delicten. Dit zijn er twee 

meer dan het voorgaande jaar. Het aantal jeugdige verdachten schommelt gemiddeld rond de 60 

per jaar, met een piek van 85 in 2017. De afgelopen twee jaren ligt het aantal rond de twintig. 

 

 

 

3.8.3 Elektronisch toezicht 

De Stuurgroep Elektronisch Toezicht is in 2021 een contract aangegaan met een nieuw leverancier 

van enkelbanden voor elektronisch toezicht. De Stuurgroep Elektronisch Toezicht heeft 50 

nieuwe enkelbanden aangeschaft die moderner en aangenamer zijn voor de deelnemer. De jeugd- 

en volwassenreclassering zijn belast met het houden van toezicht op de programma’s van de 

deelnemers. De Stuurgroep Elektronisch Toezicht staat onder voorzitterschap van het OM en 

bestaat uit de voorzitter van het Centraal College voor de Reclassering, de Secretaris-generaal 

van het Ministerie van Justitie, de directeuren van de jeugd- en volwassenreclassering, de 

directeur van de SDKK en de coördinator Elektronisch Toezicht. Het hele proces wordt bewaakt 

door de coördinator Elektronisch Toezicht. 
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4 Resultaten in cijfers 

4.1 Instroom 

De instroomcijfers van misdrijven betreffen 805 geregistreerde verdachten. Totaal bedraagt de 

instroom 2112 verdachten, inclusief de Covid-19 pv’s.  

 

 

 

4.1.1 Afdoeningen 

In totaal zijn er 766 zaken afgedaan. Het jaar 2021 is afgesloten met 378 dagvaardingen. Dit is één 

procent meer dan het voorgaande jaar. Over het algemeen is er een dalende trend merkbaar in 

het aantal gedagvaarde verdachten. Aangezien het totaal aantal geregistreerde verdachten een 

daling laat zien is deze trend niet opmerkelijk. Met minder verdachten zal het aantal afdoeningen, 

waaronder dagvaardingen, ook afnemen. 
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Het aantal voorwaardelijke sepots (vw’s) en HuRa’s was in 2016 het hoogst. Toch is het aantal 

percentueel gezien niet drastisch gedaald, het betreft twaalf procent van het totaal aantal 

afdoeningen vergeleken met dertien procent in 2020. 

 

Jaartal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vw’s/HuRa’s 132 174 363 217 271 138 104 95 

 

4.1.2 Overtredingen 

Naast verkeersboetes worden er bij het OM ook boetes voor milieu- en maritieme overtredingen 

betaald. In 2021 zijn er zestien milieuovertredingen en 71 overtredingen (processen-verbaal die 

door de Kustwacht worden opgelegd) in het bedrijfsprocessensysteem van Paga bo But 

geregistreerd. 

 

4.1.3 Slachtoffers 

Slachtofferzorg is voor het parket een belangrijke pijler, waarbij voor de verschillende misdrijven 

die bij het parket staan geregistreerd de nodige (na)-zorg wordt geboden aan personen die 

slachtoffer zijn geworden van gepleegde strafbare feiten. In 2021 zijn 708 kennisgevingsbrieven 

naar slachtoffers gestuurd. Ook zijn er slachtoffergesprekken gevoerd. 

 

4.1.4 Verwerking oude zaken 

Van het jaar 2021 staan er nog 272 zaken open. Het parket heeft in 2021 te maken gehad met een 

uitstroom van verschillende officieren wegens pensionering of beëindiging van de 

uitzendingstermijn. Daarnaast zijn diverse parketsecretarissen niet meer in dienst bij het parket, 

plaatsvervangend officier geworden of het officier-in-opleidingstraject ingegaan. Er wordt hard 

gewerkt om de ontstane achterstanden in te halen. 

 

4.2 Paga Bo But 

In het jaar 2021 zijn in totaal 10391 oproepingsprocessen verbaal (OPV’s) uitgeschreven door de 

het KPC. Dit is een ruime stijging ten opzichte van het jaar 2020. In de maand oktober zijn er veel 

meer OPV’s betaald dan verwacht. Dit is deels te danken aan verschillende acties en projecten 

van de afdeling Paga Bo But, zoals het versturen van berichten naar klanten ter herinnering van 

openstaande boetes. Ook hebben de aspiranten van het KPC meer acties gevoerd. 
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In onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar het aantal processen verbaal per type 

overtreding. In 2021 zijn rijden zonder een geldig rijbewijs en verzekering de strafbare feiten 

waarvoor de meeste processen verbaal zijn uitgeschreven.   
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Jaaroverzicht OPV's in 
Paga bo But systeem 

Feit  2020 2021 

Rijbewijs 1897 2640 

Verzekering  1297 2360 

Keuring   1165 1872 

Belasting  1233 1730 

Autogordel  1249 1407 

Rood licht  76 165 

Kentekens  100 143 

Hard rijden 2 134 

Telefoneren  114 97 

Helmen  47 64 
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In 2021 is een totaalbedrag van NAf. 1,071,980 binnengekomen. Dit zijn geldboetes die opgelegd 

zijn en die door overtreders zijn betaald of transacties die zijn betaald om strafvervolging voor 

een overtreding te voorkomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Prestatieafspraken 

Geconcludeerd kan worden dat het voor het parket een uitdagend jaar is geweest met veel 

personeelswisselingen, personeelsuitstroom en Covid-gerelateerde uitdagingen. Het feit dat 

cruciale stakeholders, zoals de politie kampen met financierings- en capacitaire uitdagingen heeft 

effect op de productie van het parket. Onderstaand een overzicht van de prestatieafspraken die 

in overeenstemming met het parket PG zijn vastgelegd en de behaalde doelen tussen haakjes 

aangegeven: 

 

 

PRESTATIE-INDICATOREN  

 

Indicator Norm (afspraak) 

1. Instroom: zowel misdrijf/overtreding exclusief Paga bo but. 

 

1250 (805 exclusief 1307 

Covid-19 pv’s) 

 

2. Uitstroom 766 

a. Aantal HURA-oproepingen 10% van de instroom 

(1,5% van de instroom) 

b. Aantal beleidssepots (kaal) Max. 3% (13.3%) 

c. Aantal technische sepots Max. 10% (17.7%) 

1,089,836
1,203,939
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3. Totaalbedrag aan afpakinterventies (Afpakteam) NAf. 3.5000.000,- 

(NAf. 679.002,37) 

Executie 

a. Aantal onherroepelijke vonnissen geëxecuteerd. 

 

Min. 50% 

(64%) 

b. PBB: aantal uitgeschreven OPV’s 16.000 OPV’s 

(10391 OPV’s) 

c. PBB: totaal geïnde bedragen in NAfl. NAf. 1.500.000,- 

(Naf. 1,071,980) 
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5 Beheer en Jaarrekening 

5.1 Personeel  

In 2021 was sprake van een forse onderbezetting. Ten gevolge van de Covid-19 crisis verkeerde 

het Land in financiële problemen en werd het OM niet toegestaan vacatures in te vullen. Dat heeft 

er onder andere toe geleid dat de ontstane vacatures van drie officieren van justitie, die vanaf 

medio 2021 zijn vertrokken, niet zijn ingevuld. Dat geldt eveneens voor twee parketsecretarissen. 

Dit heeft er toe geleid dat de werkdruk sterk is toegenomen en (de kwaliteit van) de 

rechtshandhaving onder druk staat. 

 

5.2 Jaarrekening 

Onderstaand wordt de staat van begroting en werkelijke cijfers (realisatie) van het PEA CUR in 

NAf. per 31 december 2021 gepresenteerd. De bedragen betreffen het begrotingsjaar 2021. De 

jaarcijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021. De jaarrekening 2021 is onderworpen aan een 

accountantscontrole en is voorzien van een verklaring  

 

 

Vorenstaande tabel - kolom 1 - betreft de initiële begroting 2021 die is aangeboden. De Minister 

van Justitie heeft verzocht - in verband met de financiële situatie van het Land ten gevolge van 

de Covid-19 crisis - deze te verlagen. Aan dit verzoek is voldaan en kolom 2 betreft de aangepaste 

begroting die opnieuw is aangeboden en waarop in de jaarrekening 2021 wordt verantwoord.  

Parket in Eerste Aanleg van Curaçao Jaarplan Begroting Werkelijk Afwijking

2021 2021 2021 2021

(intieel) (aangepast)

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal 8,713,437 8,295,585 7,497,145 798,440

Personeelskosten 6,713,437 6,295,585 5,765,616 529,969

Salarissen en uitkeringen 4,889,437 4,470,921 4,313,216 157,705

Pensioen en sociale lasten 1,251,000 1,251,664 859,033 392,631

Inhuur personeel 370,000 370,000 421,287 -51,287

Overige personeelskosten 203,000 203,000 172,080 30,920

Huisvestingskosten 1,055,000 1,055,000 1,027,854 27,146

Transportkosten 127,000 127,000 119,050 7,950

Algemene kosten 818,000 818,000 458,134 359,866

Afschrijvingskosten 0 0 126,491 -126,491
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In totaal is sprake van een onder uitputting van de begroting van NAf. 798.440. Onderstaand een 

overzicht van de voornaamste afwijkingen. 

 

Personeelskosten 

- Vast personeel: Vanwege de niet ingevulde formatie is sprake van een onder uitputting op 

vaste personeelskosten (- NAf. 157k). 

- Vast personeel: Abusievelijk zijn in de aangepaste begroting de lagere kosten voor pensioen 

en sociale lasten niet meegenomen (- NAf. 392k). 

- Inhuur personeel: Tegenover lagere kosten vast personeel is extra inhuur noodzakelijk 

gebleken om dit op te vangen. Dit leidde tot een overschrijding van kosten voor inhuur 

personeel (+ NAf. 51k). 

- Overige personeelskosten: Vanwege Covid-19 en de niet volledig bezette formatie is sprake 

van onder uitputting op opleidingskosten (- NAf. 30k). 

Huisvestingskosten 

Door aanschaf van een aantal nieuwe airco’s zijn er minder kosten gemaakt voor onderhoud aan 

airco’s (- NAf. 27k).  

Algemene kosten 

- Vanwege onderbezetting en vanwege Covid-19 reisbeperkingen is sprake van onder 

uitputting op reis- en verblijfskosten (- NAf. 111k).  

- In de administratie bevonden zich een aantal onjuiste facturen van UTS (telefonie, fax, 

internet). Deze zijn afgeboekt (- NAf. 52k). 

- Nieuwe contracten m.b.t. vaste telefonie hebben een besparing opgeleverd (- NAf. 65k). 

- Specifieke onderzoekskosten zijn variabel en zijn lager uitgevallen dan begroot (- NAf 60k). 

- Kantoorbehoeften, kleine inventaris en porto en vrachtkosten zijn lager dan begroot (- NAf. 

81k). 
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Contactgegevens 

 

Adres 

Tempel Emanu-El 

Hendrikplein z/n 

Willemstad, Curaçao 

 

 

Locatie Waaigat:  

Adres 

Abraham Mendes Chumaceiro Blvd 11 

Scharloo 

Willemstad, Curaçao 

 

 

E-mailadres 

parket.curaçao@omcarib.org 

 

 

Telefoonnummer 

(+5999) 434 2100 

 

mailto:parket.curaçao@omcarib.org

