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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van het Parket in eerste aanleg van Curaçao over het dienstjaar 2012. 
Dit jaarverslag vormt in relatie met het interne jaarplan 2012 een instrument ter evaluatie van 
wat van de beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd. 
 
We kunnen terugzien op een veelbewogen jaar in de jonge geschiedenis van het land Curaçao. 
De politieke ontwikkelingen stelden het beginsel van de scheiding der machten danig op de 
proef.  
 
Van alle zijden van het politieke spectrum werden aangiften tegen politieke tegenstanders of 
andere politiek gevoelige aangiften bij het Parket in eerste aanleg afgeleverd. Hierbij wist het 
OM door het opstellen van een eenduidig toetsingskader en het instellen van een 
toetsingscommissie bestaande uit leden van het Parket van de Procureur Generaal, het Parket 
van de Officier van Justitie Eerste aanleg alsmede de Landsrecherche, haar objectiviteit en 
onpartijdigheid bij de afwikkeling te behouden.  
 
Intern bracht het verlof van de Hoofdofficier van Justitie vanaf september 2012 met aansluitend 
pensioen een verschuiving in het management van het Parket teweeg.  
 
Ondanks alle perikelen bleven de medewerkers van het Parket oog houden voor onze “core 
business”.  
 
Op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel zette Curaçao 
internationaal gezien een stap in de goede richting met de strafbaarstelling van mensenhandel 
en een aantal groot opgezette onderzoeken naar migratiecriminaliteit, welke tot veroordelingen 
leidden. 
 
Ook werd in 2012 vooruitgang geboekt bij het innen van boetes door het nieuw opgezette team 
ondersteuning en executie. 
 
In de uitvoering van internationale en interregionale rechtshulpverzoeken betoonde het Parket 
zich samen met de uitvoerende opsporingsdiensten wederom een betrouwbare en efficiënte 
partner in de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit.  
 
In haar streven naar “maatwerk”, ook bij geringe vergrijpen, is door het Parket in 2012 het 
concept van Hustisia Rapido (HURA) ontwikkeld. Bij “HURA-zittingen” gaat het om een snelle 
(officiers)afdoening van relatief eenvoudige strafzaken waarbij direct contact met de Stichting 
Reclassering Curaçao, taakstraffen, schadevergoedingen en inbreng van het slachtoffer mogelijk 
is. Zowel dader en slachtoffer lijken gebaat bij deze snelle maar indringende interventie. 
 
De terugblik op het jaar 2012 sterkt mij in het vertrouwen dat ons Parket tegen haar taak is 
opgewassen. Objectief en onpartijdig, maar altijd betrokken bij onze samenleving. 
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Curacao, april 2013 
 
 
Mr. drs. H.S.R. de Jong 
Hoofdofficier van Justitie
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Organisatie van het OM 

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en 

met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is onder te verdelen in drie 

kleine: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en het toezicht op de 

uitvoering (executie) van strafvonnissen.  

Het OM bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen.  

Sinds 10 oktober 2010 hebben de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES) elk een eigen OM. Die drie zelfstandige OM’s hebben 

elk een Parket in eerste aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (HOvJ). Aan het 

hoofd van de OM’s staat één gezamenlijke Procureur-Generaal (PG), die kantoor houdt in elk 

land. Het Parket van de PG bevindt zich in Curaçao. De PG ziet zich in een positie waarin hij 

verantwoording aflegt aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, Sint Maarten en 

Nederland. 

In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem de 

advocaat-generaal, die ook op het Parket van de PG werkzaam is. Behalve een afdeling die zich 

bezighoudt met het hoger beroep in strafzaken, is er op het Parket van de PG een afdeling die 

verantwoordelijk is voor het beheer van alle Parketten. Dit bedrijfsbureau ondersteunt de 

Parketten in eerste aanleg opdat die zich voornamelijk kunnen richten op het primaire proces, te 

weten de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Een derde taak van het Parket van de 

PG is een beleidsmatige. Het Parket coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de 

grensoverschrijdende criminaliteit en maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken die in het 

kader van planning & control met de Parketten in eerste aanleg zijn gemaakt. 

De aansturing van de rechtshandhaving is schematisch weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Openbaar Ministerie 
Curaçao

Openbaar Ministerie 
Sint Maarten

Openbaar Ministerie 
BES-eilanden

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Procureur-Generaal

Parket PG

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg
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1 Strategie en beleid 

 

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

 

1.1.1 Geweldsdelicten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrako’s 

De samenleving werd ook in 2012 met regelmaat geschokt door (zeer ernstige) gewelddadige 

overvallen, doorgaans op willekeurige burgers. Het geluid ging op dat het aantal atrako’s in 

2012 flink zou zijn toegenomen. De vraag is of dit ook daadwerkelijk het geval is. In het jaar 

Bajonetstraat 
Op 6 april 2011 wordt Otrobanda opgeschrikt door een tal van schoten, afkomstig uit de 

Bajonetstraat. De kogels worden gelost uit een vuurwapen dat gericht wordt op twee 

jonge mannen. Een van de mannen wordt met 6 kogels om het leven gebracht. Het 

andere slachtoffer wordt ook geraakt waarna op brute wijze de keel van deze man 

wordt doorgesneden. De onbekende verdachte weet te ontkomen, maar al vrij snel 

wordt Jurandy C. als verdachte aangemerkt.  

De aanhouding liet enige tijd op zich wachten doordat Jurandy C.  naar Venezuela was 

gevlucht, maar uiteindelijk is hij in de kraag gevat en gedetineerd in Curacao. Het OM 

eiste op 5 september 2012 ter zitting een gevangenisstraf van 24 jaar. De rechter 

veroordeelde Jurandy C. uiteindelijk tot 19 jaren gevangenisstraf. De zaak wordt nog 

behandeld in hoger beroep. 
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2012 zijn bij het atrakoteam 503 aangiftes van overvallen binnengekomen. Dat betekent dat in 

vergelijking met 2011 er 11 aangiftes meer zijn gedaan, hetgeen geen enorme stijging is. Wel 

bestaat het idee dat de ernst van de overvallen lijkt te zijn toegenomen. Bovendien waren 22 

slachtoffers van overvallen in 2012 boven de 70 jaar. 

 

Van de 503 overvallen zijn er 198 opgelost. Het oplossingspercentage over het jaar 2012 is 

daarmee naar 39,4 % gegaan, wat een stijging inhoudt ten opzichte van 36,4% in 2011. In de 

maand november 2012 heeft het oplossingspercentage op 54,5 % gelegen. Daarmee is in die 

maand het streven van het OM om het oplossingspercentage op minimaal 50% te brengen voor 

die maand (ruim) gehaald.   

 

De problematiek met betrekking tot het uitblijven of vertraagd binnenkomen van print-en 

zendmastgegevens van een lokale provider van telecomverkeer is ook in het jaar 2012 een 

hindernis gebleven. Het streven is om deze problematiek op korte termijn te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alablancaweg 
Op 27 augustus 2011 stappen 5 mannen op klaarlichte dag, in het bezit van vuurwapens, 

in een gestolen auto voornemend om een overval te plegen op een geldtransportwagen. 

Al snel blijkt dat de politie hen op de hielen zit. Er ontstaat een achtervolging, waarbij 

de politie een schot lost op de autobanden van de verdachten. De verdachten beginnen 

terugschieten op de politie en er ontstaat een vuurgevecht. De gewelddadige 

achtervolging eindigt op de hoek van de Snipweg en de Alablancaweg, waar de auto 

tegen een muur botst. De verdachten weten allemaal uit de auto te ontkomen en te 

vluchten. De gebeurtenis heeft voor veel onrust in de samenleving gezorgd. Ten tijde 

van de achtervolging bevonden zich velen niets vermoedende voorbijgangers op de 

route door de betreffende woonwijk, die daardoor eveneens gevaar hebben gelopen. 

Het voorval heeft een grote mate bijgedragen aan een verhoogd gevoel van 

onveiligheid. Het OM eiste 8 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de 5 

verdachten in de auto. Op 12 oktober 2012 veroordeelt de rechter de verdachten tot 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf tussen de 4 en 7 jaren.  
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Relationeel geweld 

In het begin van het jaar zijn er besprekingen met het KPC geweest omtrent een opfriscursus 

gebaseerd op de richtlijn Relationeel Geweld. Evenals in voorgaande jaren bleef relationeel 

geweld een belangrijk speerpunt voor het Parket. De nadruk bleef ook in 2012 liggen op snelle 

strafrechtelijke interventies wanneer sprake was van geweld in de relationele sfeer. Hierbij werd 

een wijkteamgerichte benadering gebruikt, waarbij de wijkteamrecherches conform de 

vigerende Richtlijn Relationeel Geweld van het OM met voorrang op “RG” zaken werkte. 

 

 

1.1.2 Overlastgevende delicten 

Met overlastgevende delicten worden delicten bedoeld waarbij de verdachten door het plegen 
van strafbare feiten burgers direct treffen of de leefomgeving van burgers onveilig maken.  
 

Woninginbraken 

In het begin van het jaar zijn er besprekingen met het KPC geweest betreffende het opstarten 
van een team dat gespecialiseerd is op het gebied van woninginbraken. Er was sprake van 
vergaande afspraken. Door problemen van personele en organisatorische aard kon in 2012 
hieraan echter geen verdere invulling worden gegeven. 
 

Autodiefstal 

In het jaar 2012 zijn 338 aangiftes van diefstallen van motorvoertuigen binnengekomen. Van de 
338 gestolen motorvoertuigen zijn er vervolgens 238 weer teruggevonden. Van die 
autodiefstallen waren 12 slachtoffers toeristen. 
 

In totaal zijn 53 van de 338 diefstallen van motorvoertuigen opgelost. Dat is een 

oplossingspercentage van 15,7%. 

 

Koperdiefstal 

Het in 2010 succesvolle project ‘koperdiefstallen’ werd wegens capaciteitsproblemen in 2011 niet 

verlengd. Ook in 2012 heeft er geen projectteam koperdiefstallen meer gedraaid. Wel heeft er 

verdere opsporing en vervolging van koperdieven plaatsgevonden in het verslagjaar. 

 

 

1.1.3 Slachtofferzorg en informatie 

In 2012 is er door de Raad voor de Rechtshandhaving een onderzoek geweest naar 

slachtofferhulp in Curacao. De Raad voor de Rechtshandhaving heeft vastgesteld dat de wijze 

waarop het OM haar verantwoordelijkheden ten opzichte van slachtoffers heeft vormgegeven in 

overeenstemming is met het gestelde in het VN-verklaring “Declaration of Basic principles of 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. De Raad is voorts te spreken over de door het 
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OM gehanteerde procedure om de positie van het slachtoffer tijdens een strafproces te 

versterken. 

 

 

1.1.4 Jeugd 

Eind 2011 is het megaplan Justitiële Jeugdinrichting Curacao (met 48 bedden) ter financiering 
ingediend bij de USONA. Het megaplan werd opgesteld door een, door de minister van justitie 
ingestelde, werkgroep waar het OM aan geparticipeerd heeft. In opdracht van de Minister van 
Justitie is de werkgroep in 2012 gehandhaafd ter opstelling van een implementatieplan. In 2012 
heeft het OM daarom wederom deelgenomen aan de werkgroep ter opstelling van een 
(implementatie)plan voor de bouw en de opzet van een gesloten justitiële jeugdinrichting voor 
de tenuitvoerlegging van het nieuwe jeugdrecht, namelijk de jeugddetentie en de plaatsing in 
een jeugdinrichting (PIJ). Tevens is er in het implementatieplan voor gekozen om de 
(jeugd)voordetentie in de justitiële jeugdinrichting te doen plaatsvinden. Aspecten als het 
personele bestand en de behandelingsmethodieken zijn in het implementatieplan opgenomen. 
Door een verschuivende focus na de regeringswisseling is dit project in de tweede helft van 2012 
nagenoeg stil komen te liggen. 
 
Het OM heeft ook in 2012 deelgenomen aan besprekingen met actoren ter uitvoering van het 
beleid van de minister van justitie om de jeugdreclassering en HALT in oprichting onder te 
brengen bij een veiligheidshuis. 
 
Het OM heeft, in afwachting van de uitvoering van het justitiële jeugdbeleid, het periodiek 
justitieel casusoverleg (JCO) met de Voogdijraad voortgezet in 2012.  
 
In afwachting van de implementatie van het inrichtingsplan KPC zijn er nog geen besprekingen 
gevoerd met het KPC met betrekking tot de introductie van de jeugdagenten en/of 
taakaccenthouders jeugd bij de wijkteams.  
 
In 2012 is, bij gebrek aan leerplichtambtenaren bij de SAE die bijzonder opsporingsbevoegd zijn, 

de leerplichtwet niet gehandhaafd en zijn er ten aanzien van het ongeoorloofd verzuim daarom 

geen processen-verbaal opgemaakt.  

 

 

1.1.5 Mensenhandel en mensensmokkel 

Curacao heeft op internationaal niveau een belangrijke stap in de goede richting gezet met het 

strafbaar stellen van mensenhandel in het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Dat blijkt ook uit de 

status1 die Curacao in 2012 heeft gekregen in het jaarlijkse TIP-report (Trafficking in Persons) 

van het U.S. Department of State. De conclusie in 2012 is dat we er nog niet zijn, maar dat er 

zichtbaar significante inspanningen geleverd zijn door Curcao om de situatie te verbeteren.  

 

                                                      
1
 Curacao heeft de Tier 2 status gekregen, dat houdt in dat Curacao als land nog niet voldoet aan de 

minimumeisen, maar wel haar best doet en zodanig actie onderneemt om in de toekomst hieraan wel te 
kunnen voldoen. 
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In 2011 en 2012 liepen er onder leiding van het OM drie onderzoeken naar mensensmokkel. 

Remix, Flamingo en Totolica. Remix betrof het opmaken van vervalste papieren om mensen 

naar Curacao te smokkelen. In Flamingo en Totolica speelde Curacao de rol van transitland voor 

mensen uit Haiti opweg naar Suriname. Alle onderzoeken hebben geleid tot vervolging van de 

daders. Eind 2012 liep het onderzoek Victoria, een grootschalig onderzoek naar mensenhandel. 

Dit is echter pas in 2013 “geklapt” en moet nog naar zitting. In het rapportagejaar hebben geen 

multidisciplinaire acties plaatsgevonden. Wel zijn er illegale migranten aangehouden, maar er 

zijn geen gerichte acties gepland dan wel uitgevoerd in 2012. 

 

In januari 2012 heeft het OM het fenomeenonderzoek “Manager gezocht!” afgerond naar 
arbeidsuitbuiting onder Indiase arbeidsmigranten in Curacao. Een van de conclusies uit het 
onderzoek is dat met de strafbaarstelling van mensenhandel in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht, er een strafrechtelijk startsein afgegeven is voor Curacao om naast de 
uitbuitingsproblematiek binnen de seksindustrie, nu ook de overige uitbuitingszaken met beide 
handen aan te pakken. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat het gaat 
om een nog redelijk onbekend terrein. Het fenomeen zal daarom extra aandacht nodig hebben 
om de ernst van de feiten door te laten klinken in effectief beleid op bestuurlijk en strafrechtelijk 
gebied. De eerste stap naar een effectieve aanpak is de bewustwording van de ernst van het 
fenomeen. Het onderzoek is begin 2012 aangeboden aan de Minister van Justitie. 
In oktober 2012 heeft een lid van het OM deelgenomen aan de ‘Workshop on people smuggling 

from Africa and the Middle East to the Americas’ van Interpol in Miami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMIX 
Vanaf 2011 deed de politie geruime tijd onderzoek naar het op grote schaal 

vervaardigen van valse documenten ten behoeve van vreemdelingen die op Curacao 

illegaal verbleven. Aanvankelijk bestond het vermoeden dat er één of meer ambtenaren 

betrokken waren, dit bleek later echter niet het geval te zijn. Er kwamen twee personen 

in beeld die zich t.o.v. illegaal in Curacao verblijvende personen voordeden als 

ambtenaren door met ze af te spreken bij de verschillende betreffende instanties. Eén 

verdachte bemiddelde met de ‘klant’ en zijn compagnon maakte de documenten op. Ze 

hielpen mensen om met vervalste documenten de landsgrenzen over te komen, wat 

neerkomt op mensensmokkel. Curacao heeft net als andere landen regels voor de 

toelating en uitzetting. Daarin wordt onder meer bepaald wie voor een 

verblijfsvergunning in aanmerking kan komen en aan welke voorwaarden moet worden 

voldaan. Deze regels zijn er om het landsbelang op economisch, sociaal en cultureel 

gebied te beschermen. Het OM eiste op 5 oktober 2012 ter zitting 5 jaar gevangenisstraf. 

De rechter veroordeelde ze tot 3,5 jaar.  
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1.1.6 Terrorisme 

Er is in 2011 een presentatie gegeven aan de Minister van Justitie over de voortzetting van het 

Terrorisme Informatie en repressie Platform (TIRP). De Minister van Justitie zou daarin zijn 

standpunt kenbaar maken. Door allerlei ontwikkelingen heeft dit in 2012 niet plaatgevonden. 

 

 

1.1.7 Fraude en witwassen 

Ook in het jaar 2012 zijn er door de lokale opsporingsinstanties en het OM financiële 

onderzoeken verricht en zaken aangebracht bij het GEA. Een spraakmakende financieel 

onderzoek was er niet in 2012, maar er waren wel een aantal onderzoeken die de nodige media-

aandacht hebben gekregen. Het betreft personen die aangehouden en vervolgd zijn ter zake 

(wat in vakjargon bekend staat als) ‘harvesting’. 

 

Harvesting 

In 2012 zijn er verschillende personen, allemaal buitenlanders, aangehouden nadat ze met valse 

of vervalste creditcards (het vervalsen van creditcards staat bekend als ‘skimming’) geld hebben 

gepind, dan wel hebben getracht te pinnen uit ATM-machines in Curacao. Ook zijn een aantal 

personen aangehouden op het moment dat ze trachtten dure goederen te kopen met ‘geskimde’ 

bankpassen. In alle zaken die zijn aangebracht, is het GEA tot een veroordeling gekomen, 

waarbij zware straffen zijn opgelegd. De straffen varieerden tussen de 12 maanden en 36 

maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In sommige zaken is ook geld in beslaggenomen. 

In die zaken waar bewezen kon worden dat het geld of de goederen afkomstig was/waren van 

‘harvesting’, zijn die door het GEA verbeurdverklaard. 

 

Verduistering in dienstbetrekking 

Opvallend is het aantal aangiften dat in 2012 is gedaan van verduistering in dienstbetrekking. In 

sommige gevallen ging het om relatief kleine bedragen die verduisterd werden, maar er zijn ook 

aangiften gedaan van verduisteringen van bedragen boven de 100.000 gulden. De meeste van 

deze zaken zijn nog in onderzoek, wat te maken heeft met een onderbezetting van het Bureau 

Financiële Onderzoeken (BFO) van het KPC.  

 

Onderbezetting BFO 

Wat zorgen baart is de onderbezetting van het BFO. Een grote meerderheid van de financiële 
onderzoeken wordt door deze politie-eenheid verricht, doch door een tekort aan rechercheurs is 
de looptijd van onderzoeken bijna verviervoudigd in vergelijking met de voorgaande jaren.  
 

Geldkoeriers 

Net als in voorgaande jaren zijn er ook in 2012 een twintigtal personen op de luchthaven 
aangehouden, nadat is gebleken dat ze met grote geldbedragen (bedragen van omgerekend 
Ang. 20.000,- of meer) het land hebben getracht binnen te komen, dan wel uit te reizen. Op drie 
zaken na, blijken de meeste geldkoeriers uit Amsterdam met euro’s het land te zijn 
binnengekomen. Een aantal van deze verdachten zijn uiteindelijk veroordeeld voor het 
witwassen van geld en het geld dat men bij zich had is verbeurdverklaard.  
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Niet altijd is er genoeg bewijs aanwezig in een strafdossier om tot een veroordeling voor het 
witwassen van geld te komen. Dit neemt niet weg dat er toch sprake is van een strafbaar feit, 
namelijk het niet aanmelden van het geld dat men bij zich heeft. De landsverordening 
aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten bepaalt immers dat personen die 
een groot geldbedrag met zich voeren, dit bij binnenkomst aan de douane moeten aanmelden. 
Mocht er geen aanwijzing of weinig bewijs zijn voor het witwassen van geld, dan wordt door 
het OM voorwaardelijk geseponeerd onder de voorwaarde dat er afstand wordt gedaan van een 
deel van het geld en dat het geld gestort wordt in het criminaliteitsfonds. Het percentage dat 
wordt ingehouden varieert naar gelang de hoogte van het bedrag dat niet wordt aangemeld en 
bedraagt tussen de 30 en 45%. 
 

 

1.1.8 Smokkel van verdovende middelen 

In 2012 is sprake van een daling van 32% in het aantal aanhoudingen op Hato t.o.v het jaar 
ervoor. De mogelijke reden hiervan is dat de cellencapaciteit drastisch is afgenomen nadat het 
cellencomplex op Hato op 6 februari 2012 door KPC gesloten werd i.v.m. de onhygiënische 
situatie aldaar. Het complex is het gehele jaar gesloten gebleven. Desondanks heeft het de 
samenwerking tussen het HATO-team en de teams in het land van bestemming geresulteerd in 
de aanhouding van 231 drugskoeriers in Nederland en 36 koeriers in Duitsland (Dusseldorf). De 
meeste aangehouden verdachten (217) hadden de Nederlandse nationaliteit.  
 
Tabel 1 Aantal aangehouden verdachten op Hato 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Dagvaarding* 214 235 174 211 161 

IVS 162 169 175 128 70 

Totaal  376 404 349 339 231 

 

In totaal is er 367.440 gram cocaïne in beslag genomen, 10.395 gram hasj en 36.285 gram 
marihuana. In 2012 is geen heroïne in beslag genomen. Ten opzichte van 2011 is er in het 
verslagjaar iets meer cocaïne onderschept (6%), aanzienlijk minder marihuana (-68%) en 
ook iets minder hasj (-20%). De meeste aangehouden verdachten vielen in de 
leeftijdscategorie van 21 tot en met 30 jaar (231). Van deze 231 verdachten waren 164 mannen en 
67 vrouwen. In de voornaamste gevallen werden de in beslaggenomen verdovende middelen in 
de reiskoffer en/of handbagage van de verdachten aangetroffen en de rest droeg de drugs op of 
in het lichaam. Vermeldenswaardig is ook dat het Gerecht in eerste aanleg in het jaar 2012 veel 
werk/taakstraffen heeft opgelegd in de zaken waar de verdachte een first offender was en waar 
de drugs om en nabij 500 gram woog. Het uitvoeringsorgaan, Stichting Reclassering Curaçao, 
heeft geconstateerd dat de veroordeelden het afgelopen jaar hun werk en/of taakstraf (over het 
algemeen) ook naar voldoening hebben volbracht. 
 

 

1.1.9 Executie 

Er is in 2012 vooruitgang geboekt op het gebied van het innen van boetes. Hoewel er minder 
kennisgevingen de deur uit zijn gegaan, zijn de geïnde bedragen wel gestegen. Tevens is er extra 
aandacht besteed aan het aanmanen van boetes uit misdrijven. De vooruitgang werd op 
sommige punten nog wel bemoeilijkt. Zo waren er in 2012 wederom de nodige problemen met 
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het computersysteem die vertragingen hebben opgeleverd. Daarnaast bleef het Team 
ondersteuning en executie kampen met capaciteitsproblemen. Dit ging ten koste van de 
efficiëntie.  

 
Tabel 2 Aantal zaken op de verkeerszitting in 2012 

Maand KPC SKS Totaal 

jan 543 64 607 

feb 706 121 827 

maart 786 180 966 

april 1.061 351 1.412 

mei 1.046 239 1.285 

juni 1.611 233 1.844 

aug 2.197 360 2.557 

sept 1.505 142 1.647 

okt 1.304 245 1.549 

nov 947 546 1.493 

dec 915 442 1.357 

Totaal  12.621 2.923 15.544 

 

In 2012 zijn er in totaal 18.959 kennisgevingen over de zittingsjaren 2009 tot en met 2012 geprint 
en verstuurd.In vergelijking met de 19.259 kennisgevingen die in 2011 verstuurd zijn, betekent 
dat een daling van 300 kennisgevingen in 2012 t.o.v. 2011.  

 
Tabel 3 Geprinte kennisgevingen in 2012 over de periode 2009 t/m 2012 

Jaar 2009 2010 2011 2012 

Aantal kennisgevingen 229 2360 7576 8794 

 

Over de afgelopen jaren is een stijging zichtbaar in het aantal geprinte kennisgevingen. Er was 
sprake van een vervuild bestand waardoor de kans op foute kennisgevingen erg groot bleek. 
Daarom is ervoor gekozen om eerst het bestand op te schonen en daarna verder te gaan met het 
uitprinten. Zoals reeds aangegeven werd deze aanpak bemoeilijkt door de nodige technische 
storingen in 2012.  

Team ondersteuning en executie is nog steeds in ontwikkeling. In 2012 zijn de procedures rond 
het innen van geld boetes verder uitgevoerd en aangepast. Daarnaast is er een concept 
procedure opgesteld en besproken om de registratie van vonnissen te automatiseren. Het doel 
van dit proces is om het executietraject beter te kunnen volgen.  

Onderstaande tabel illustreert de werkelijk geïnde boetes over de zittingsjaren 2009 tot met 2012. 
Aangeven bedragen bestaan uit transacties en boetebedragen.  
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Tabel 4 Geïnde boetes in Naf. per jaar 

Jaar 2010 2011 2012 

Boete 872.824 527.363 905.665 

 

Er is een flinke stijging van de geinde boetes zichtbaar in vergelijking met 2011 (NAf.378.302). 
Het gaat om een stijging van 71.73%. Dit is hoogstwaarschijnlijk te danken aan het feit dat er 
kennisgevingen gestuurd zijn en de betalingsmogelijkheden zijn vergroot.  

Eind november 2011 is de mogelijkheid om betalingsregeling voor openstaande boetes 
geïntroduceerd.  

Kortom, 2012 was een succesvol jaar op het gebied van innen, maar de gewenste doelstelling is 
nog altijd niet bereikt. De afdeling moet verder uitgebreid worden, de computers moeten 
optimaal gaan functioneren om een optimaal resultaat te kunnen boeken in 2013. 

 

 

1.1.10 Rechtshulp 

In 2012 zijn bij het OM 193 verzoeken om rechtshulp binnengekomen. Aan het eind van het 
verslagjaar waren 188 rechtshulpverzoeken uitgevoerd. Er waren nog 37 verzoeken in 
behandeling bij de deurwaarder, de politie en/of de Rechter-commissaris.  
Van de 193 ontvangen verzoeken is meer dan de helft afkomstig uit Nederland 
(‘interregionale’ rechtshulp), namelijk een aantal van maar liefst 123 verzoeken. De overige 
verzoeken komen (in volgorde van aantal) uit Bonaire, Aruba, Venezuela, Spanje, Groot-
Brittannië, België, Duitsland, Colombia en Sint-Maarten. 

Het aantal van 193 rechtshulpverzoeken in 2012 is een lichte afname in vergelijking met het 
aantal van 222 in 2011. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat in 2012 niet langer alle 
rechtshulpverzoeken van Bonaire zijn geregistreerd. De verzoeken louter betreffende de 
gebruikmaking van de voorziening op Curaçao om telefoons af te tappen worden niet 
langer geregistreerd, aangezien de inbreng van Curaçao hierbij zeer gering is. In 
vergelijking met de jaren voor 2011 is het aantal rechtshulpverzoeken nog steeds hoog.  Een 
belangrijke oorzaak is de veranderde staatkundige verhoudingen sinds 10 oktober 2010. 
Sinds 10 oktober 2010 is er tussen de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen een 
rechtshulpverzoek noodzakelijk voor zaken als de aanhouding en de overbrenging van 
verdachten, het horen van getuigen, het betekenen van gerechtelijke stukken en het leggen 
van beslag etc.  
 
Gestreefd wordt naar een afdoening van rechtshulpverzoeken binnen maximaal zes maanden 
na ontvangst, met een gemiddelde doorlooptijd – de tijd tussen binnenkomst van het verzoek 
tot het gereed zijn van de uitvoeringsstukken – van 90 dagen (drie maanden). In 2012 bedroeg 
de gemiddelde doorlooptijd 79 dagen. In 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 83 dagen. 
Ondanks het grote aantal rechtshulpverzoeken is het OM er derhalve in geslaagd om de 
gemiddelde doorlooptijd te laten afnemen. 
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1.2 Overig 
 

1.2.1 Hustisia rapido 

In 2012 is het concept van Hustisia Rapido (HURA) op het Parket in eerste aanleg Curaçao 
ontwikkeld. Deze benadering houdt in een op snelheid gerichte afdoening van relatief 
eenvoudige strafzaken met inachtneming van zowel de juridische als de maatschappelijke 
context, waarbij de belangen van het slachtoffer worden meegewogen en samenwerking gezocht 
wordt met de ketenpartners. Binnen dit concept wordt met name gebruik gemaakt van 
voorwaardelijke sepots en transacties. 
Wekelijks wordt een ochtend ingeruimd voor HURA-zaken. De verdachte en zijn raadsman 
worden –veelal telefonisch- opgeroepen om te verschijnen. Ook met het slachtoffer wordt 
contact gezocht, waarbij hij zijn schade kan opgeven en zijn mening kan geven over de aard van 
de straf (voornamelijk taakstraffen). Tijdens de sessie worden meteen afspraken gemaakt met de 
aanwezige reclasserings- of voogdijraadambtenaar. 
In het jaar 2012 hebben vanaf 17 april 2012 23 HURA-zittingen plaatsgevonden, waarbij 146 
verdachten zijn opgeroepen. Daarnaast werden er tijdens de zittingen 18 Tulgesprekken 
gehouden. Dit zijn “laatste kans” gesprekken in tegenwoordigheid van de reclassering met 
veroordeelden die zich niet aan hun taakstraf hebben gehouden. 
 

 

1.2.2 Politiek getinte aangiften 

Gedurende het politiek uiterst bewogen jaar 2012 werd het OM bestookt met politiek getinte 
aangiften. Deze aangiften hadden met name betrekking op de stafbare feiten van bedreiging, 
smaad, smaadschrift, laster en opruiing. Veelal ging het indienen van de aangiften bij het OM 
gepaard met media-aandacht. 
 
Om op een objectieve manier deze aangiften te kunnen bekijken werd door het OM een 
toetsingskader ontwikkeld, weergegeven in een interne instructie “wegingsfactoren 
opportuniteit vervolging politiek gevoelige aangiften”. 
 
Uitgangspunt van deze interne instructie is dat in zijn algemeenheid het OM uiterste 
terughoudendheid zou moeten betrachten bij het vervolgen van politiek gevoelige of politiek 
getinte aangiften. Dit in de lijn van de jurisprudentie, waarbij de vrijheid van meningsuiting in 
het politieke debat niet alleen betrekking heeft op de inhoud, maar ook op de vorm; die mag 
zelfs “offend, shock or disturb”. 
 
Daarnaast geldt het uitgangspunt dat wat in de politieke arena naar voren wordt gebracht, in 
diezelfde arena moet worden gepareerd. De politieke spelers renden met hun aangiften te pas 
en te onpas naar het OM om als “scheidsrechter” op te treden en gele of rode kaarten uit te 
delen. Als het OM zich in die rol zou laten drukken, lag het gevaar levensgroot op de loer dat zij 
door de samenleving van een politiek stempel zou worden voorzien, wat afbreuk zou doen aan 
de positie van de rechterlijke macht in de trias. 
 
Via persberichten werd het standpunt en de positie van het OM belicht, om geen valse 
verwachtingen te scheppen. In het najaar van 2012 werd een Toetsingscommissie politiek 
gevoelige aangiften ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het Parket in eerste aanleg 
en het Parket procureur-generaal, evenals een lid van de Landsrecherche. Deze 
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toetsingcommissie heeft in het najaar in meerdere sessie de aangiften beoordeeld, waarna door 
de waarnemend hoofdofficier van justitie briefen aan de aangevers werden gestuurd, waarin 
werd uitgelegd op welke gronden al dan niet tot verder onderzoek of (afzien van) vervolging 
werd besloten. Een aantal onderzoeken zijn opgedragen aan de Landsrecherche. Deze zullen in 
2013 worden afgehandeld. 
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2 Bedrijfsvoering 

 

 

2.1 Organisatie 
 

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

1. Uitputting van het budget over 2012 vindt plaats tot maximaal 100% van de begroting. 
2. Het ziekteverzuim binnen het Parket in eerste aanleg Curaçao zal in 2011 het percentage 

van 4,5% niet overstijgen. 
3. In 2012 wordt met alle medewerkers van het Parket in eerste aanleg Curaçao een 

functionerings- en beoordelingsgesprek gehouden. 
 
Ten aanzien van de eerste indicator is in 2011 het zelfstandig budgetbeheer voor het Parket tot 
stand gekomen. Maandelijkse financiële rapportages ter monitoring van de uitputting werden in 
2012 nog niet geleverd. In 2013 wordt het controle instrumentarium ten behoeve van het 
managementteam van het Parket opgezet.  
Voor wat betreft het ziekteverzuim: dit was in 2012 boven de gestelde norm van 4,5%, namelijk 
6,7%. Het percentage is met 2,2% gestegen. Dit is te wijten aan langdurig ziekteverzuim van vijf 
medewerkers in 2012. Het kort verzuim, dat indicatief kan zijn voor sociale problematiek en 
spanningen binnen de organisatie, kwam in 2012 neer op 2%, wat ruim binnen de norm is. 
Met betrekking tot de planning en evaluatiecyclus is in 2012 een evaluatiegesprek gehouden met 
nagenoeg alle medewerkers van het Parket. Dit geschiedde volgens het door de overheid 
gehanteerde systeem. Ondanks het feit dat binnen het overheidsapparaat thans wordt gezocht 
naar een nieuw evaluatie- en beoordelingssysteem, en beoordelingen geen financiële gevolgen 
hebben, is er bij het Parket toch voor gekozen om een evaluatie uit te brengen van de 
Parketmedewerkers, om zo de cyclus af te sluiten. 
De beleidscyclus, die in 2009 werd beschreven in het Uitvoeringsplan Inrichting OM en nader 
werd uitgewerkt in het document “Beschrijving Beleidscyclus OM” in 2010, is in 2012 volledig 
uitgevoerd. In april 2012 werd het jaarverslag 2011 uitgebracht, waarmee het Parket 
verantwoording aflegde over de door haar behaalde resultaten. Eveneens in april 2012 werd het 
Jaarplan Parket in eerste aanleg Curaçao 2013 gepubliceerd, met daarin opgenomen de 
doelstellingen, uitgangspunten, prioriteiten en prestatie-indicatoren voor het Parket over 
genoemde periode. 
Tevens werden in 2012 twee halfjaarrapportages uitgebracht aan de PG, die de inzet vormden 
voor evaluatiegesprekken tussen PG en HOvJ. 
 

 

2.2 Personeel 
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In de tweede helft van het jaar 2012 wierp een op handen zijnde belangrijke personeelsmutatie 
zijn schaduw vooruit. Per september 2012 nam de hoofdofficier van justitie, mr. G.S. Joubert, 
zijn vakantiedagen op, waarna hij per 2 januari 2013 daadwerkelijk met pensioen zou gaan.  
Als waarnemend hoofdofficier van justitie werd mr. drs. H.S.R. de Jong aangewezen, naast zijn 
functie van teamleider/officier van justitie. In december 2012 werd dhr. de Jong bij Koninklijk 
Besluit benoemd tot hoofdofficier van justitie, ingaande per 2 januari 2013. 
 
In het najaar van 2012 ging een interieurverzorgster bij het Parket in eerste aanleg genieten van 
haar welverdiende pensioen. 
 

 

2.2.1 Opleidingsplan 

Uitgangspunten voor het opleidingsplan waren in 2012 volgens het Jaarplan 2011-2012 het 
kweken van expertise op bepaalde taakaccenten van OvJ’s, het bevorderen van 
kennisoverdracht binnen het Parket en het verzorgen van “in company” opleidingen en 
trainingen. 
Voor wat betreft het taakaccent CID werd de plaatsvervangend taakaccenthouder in 2012 in 
staat gesteld een inkijkstage te volgen in Nederland.  
Ten behoeve van alle medewerkers van het Parket werd de mogelijkheid geboden om aan 
verschillende onderdelen van het Microsoft Officepakket een basis-, opfris- of verdiepende 
cursus te volgen.  
Voor de juristen werd wederom de jaarlijkse actualiteitencursus strafrecht en strafprocesrecht 
verzorgd door de SSR. Ook werd een aantal juristen de cursus rechtshulp aangeboden. 
 Door de fraudeofficieren en Parketsecretarissen werden ook enige workshops inzake 
fraude/witwassen en financieel rechercheren gevolgd in 2012. 
Het managementteam van het Parket werd in 2012 in staat gesteld om masterclasses te volgen 
gericht op management en leidinggeven. 
Ten behoeve van Parketsecretarissen en administratief juridisch personeel werden in 2011 
presentaties gegeven over het lezen van beschikkingen en executie perikelen. 
Een Officier belast met mensenmokkel heeft de workshop on people smuggling from Africa and 
the Middle East to the Americas’ van Interpol in Miami bijgewoond. 
Ten behoeve van de informatieregistratie is aan twee medewerkerseen inkijkstage aangeboden 
bij het OM in Aruba. 
Vanuit het streven van het Parket in eerste aanleg Curaçao om jonge mensen van ons eiland de 
kans te geven om ervaring op te doen in een dynamische organisatie als het OM heeft het Parket 
ook in 2012 weer stageplaatsen beschikbaar gesteld bij de Parketadministratie, waarbij de 
stagiaires onder begeleiding van ervaren medewerkers vertrouwd werden gemaakt met de 
werkzaamheden van deze organisatie. 
 

 

2.3 Informatieregistratie 
 

Het OM maakt sinds 2007 voor de ondersteuning van de primaire processen gebruik 
van een geautomatiseerd bedrijfsvoeringsysteem. Het systeem bestaat uit het boete-
inningsysteem Paga Bo But (PBB) en het bedrijfsprocessensysteem PRIEM2. Met de 
                                                      
2
 Parket Registratie, Informatie en Managementsysteem 
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komst van de afdelingen Ondersteuning en executie en Strategie en beleid, is in 2011 een 
start gemaakt met de aanpak ter verbetering van zowel PBB als PRIEM, om de 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het systeem te verhogen. 
 

 

2.3.1 Paga Bo But 

Het processensysteem PBB bevat informatie (verkeer OPV’s) doorgevoerd door de 
ketenpartners KPC en SKS via ACTPOL. Correctie, aanvulling en afdoening van 
verkeersovertredingen vindt plaats bij het OM. De ingevoerde informatie is niet altijd op de 
juiste manier geregistreerd, wat de mogelijkheid tot het executeren van vonnissen bemoeilijkt. 
Dubbele boekingen en foutieve informatie zijn de grootste valkuilen.  

In het jaar 2012 is er wederom gewerkt aan de doorontwikkeling van het systeem. Er zijn 
controlepunten ingebouwd om de kans op fouten te verlagen en meer zicht te krijgen op de aard 
van de fouten. Er heeft op regelmatige basis overleg plaatsgevonden met de ketenpartners om 
de knelpunten te bespreken en structurele oplossingen te ontwikkelen. Er is ook een 
mogelijkheid in PBB gebouwd om dubbele boekingen en foutieve informatie te registreren als 
oninbaar. Dit heeft de betrouwbaarheid van in managementinformatie aanzienlijk verhoogd. De 
betalingsaspecten zijn tevens bekeken en waar nodig aangepast en/of aangevuld.  

 

 

2.3.2 PRIEM 

Het verslagjaar stond nog altijd in het teken van het doorlichten en opschonen van het 
bedrijfsprocessensysteem. Het verhogen van de betrouwbaarheid van de 
managementinformatie had in 2012 de hoogste prioriteit. Er zijn nieuwe tools ontwikkeld om 
overzichtelijk te krijgen waar de knelpunten zitten en hoe deze moeten worden opgelost. Het 
doel is om tot een informatiegestuurde organisatie te komen. Daartoe zijn in 2012 een aantal 
belangrijke stappen gezet. Het contact met de systeemontwikkelaar en -beheerder is sterk 
aangetrokken. Er is op dagelijkse basis contact over knelpunten en nieuwe mogelijkheden. Ook 
is een begin gemaakt met een frequent overleg tussen de systeembeheerder, de IT-afdeling van 
het OM en de portefeuillehouders informatieregistratie. Op deze manier wordt de vinger aan de 
pols gehouden en worden mogelijke trendmatige problemen in een vroeg stadium gesignaleerd. 
Ook is het contact met de andere parketten geïntensiveerd om zo tot ‘best practises’ te kunnen 
komen.  
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3 Waardering door de omgeving 

 

 

3.1 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 

In december 2012 is onder de werknemers van het Parket een enquête gehouden. De 
vragen betroffen onderwerpen aangaande de mate van tevredenheid over de aanpak 
van het managementteam in het kader van de reorganisatie, de voorzieningen, 
communicatie en de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers. 
De respons op de anonieme enquête betrof 90%. De conclusies die getrokken zijn uit 
deze respons luiden als volgt. Het Parket is een organisatie van mensen die met plezier 
naar hun werk gaan (94%) en zich thuis voelen in hun organisatie. De leidinggevenden 
hebben een gewillig oor voor de noden van hun medewerkers en weten hun waardering 
voor de inspanningen van medewerkers adequaat over te brengen. Een ruime 
meerderheid van de respondenten heeft recent een cursus of workshop gevolgd (70%) 
en maar toch vindt de helft van de respondenten dat er nog te weinig wordt 
geïnvesteerd in hen als medewerkers van de organisatie. De helft vindt dat zij betrokken 
worden bij besluitvorming in de organisatie. Opvallend is daarbij wel dat ruim een 
kwart vindt dat dit helemaal niet het geval is. 
Sociale evenementen, bedoeld om de onderlinge band te versterken, worden wel 
georganiseerd, maar het zouden er meer kunnen zijn. 
De organisatie is maar matig in staat om in de fysieke behoeften op de werkplek van de 
medewerkers te voorzien. Dit standpunt is onveranderd sinds 2011. 
De interne communicatie tussen medewerkers onderling maar ook tussen het 
managementteam en medewerkers blijft een punt van aandacht.  
Er wordt binnen de organisatie over elkaar geroddeld, de helft van de respondenten 
(50%) vindt dat dit geregeld voorkomt. 
De waardering die de medewerkers aan de organisatie geven is met een 7,2 “ruim 
voldoende” en is zelfs iets omhoog gegaan ten opzichte van 2011 (7). 
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4 Prestaties 

 

4.1 Cijfers primair proces 
 

Tabel 5 Aantal in verzekering gestelde verdachten 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Verdachten 959 1.079 1.102 1.160 1.197 

 
 
Tabel 6 Aantal ingeschreven zaken naar delictsoort 

Delictsoort 
2008 2009 2010 2011 2012 

% % % % % aantal 

Vermogen 27,6 26,9 26,2 23,6 37,4 782 

Geweld/leven 14,3 23,8 14,0 21,0 22,9 480 

Zeden 2,5 4,5 2,7 3,0 1,8 37 

Verdovende 
middelen 

36,8 32,2 24,2 25,7 18,5 386 

Vuurwapen 8,1 5,5 4,6 3,4 2,7 56 

Overig 10,6 7,1 28,3 23,3 16,6 351 

- Zaken op grond van de WVV-C 2000 4,3 92 

- Zaken op grond van wetgeving zoals de Binnenvaartverordening 4,8 103 

- Gevaarlijke honden 3,5 74 

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

Totaal (aantal) 1.577 1.806 2.205 2.137 - 2.361 

*Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid werden vorig jaar onder ‘overig’ meegerekend en dit 
jaar onder geweld. Dit heeft het aantal geweldszaken ook opgeschroefd. Geweld houdt in tegen 
personen en goederen. 
 
 
Tabel 7 Aantal geseponeerde zaken naar sepottype per jaar 

 2008 2009 2010 2011 2012 

aantal aantal aantal aantal aantal % 

Technisch sepot 210 226 182 158 453 51 

Beleidssepot 160 133 102 53 441 49 

Totaal 370 359 284 211 894 100 
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Tabel 8 Aantal aangebrachte misdrijven bij het GEA, exclusief verkeersmisdrijven 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

misdrijven 865 954 958 792 976 

 
 

Tabel 9 Aantal bij het OM ingeschreven verkeersmisdrijven 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Misdrijven 86 162 185 116 50 

 
 
Tabel 10 Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Misdrijven 37 73 78 74 88 

 
 
Tabel 11 Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA3  

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

Overtredingen 18.121 21.083 19.998 19.485 19.220 

 
 
Tabel 12 Aantal verdachten naar leeftijdscategorie 

Leeftijd  
2009 2010 

Leeftijd* 
2011 2012 

% % % % aantal 

0-14 1,1 0,3 12-15 1,2 1,3 21 

15-18 7,8 7,9 16-17 4,2 3,7 60 

19-24 24,5 22,9 18-20 10,9 12,6 203 

25-34 27,3 25,9 21-24 14,7 15,0 243 

35-44 19,0 20,7 25-34 29,5 27,3 441 

45-60 17,6 19,4 35-44 21,4 20,3 328 

61 en ouder 2,7 2,9 45-64 16,5 18,4 297 

- - - 65 en ouder 1,6 1,4 22 

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

                                                      
3
 Deze zaken staan geregistreerd in Paga Bo But en zijn binnengekomen als OPV. 
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Totaal (aantal) 1.800 1.751 Totaal (aantal) 1.675 - 1.615 

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

 

 

Tabel 13 Aantal international en interregionale rechtshulpverzoeken (RHV) 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 

RHV 138 157 166 222 193 

 

 

4.2 Toelichting 

Het aantal geregistreerde zaken is in 2012 is iets teruggenomen ten opzichte van 2011. 
Het aantal in verzekeringgestelde verdachten is daarentegen wederom toegenomen 
(3%). Daaruit kan geconcludeerd worden dat de relatieve zwaarte van de 
binnengekomen zaken ook is toegenomen. Terugkijkend op de afgelopen vijf jaren, is 
het aantal in verzekeringgestelde verdachten sinds 2008 met 25% toegenomen. 
Wanneer gekeken wordt naar het aantal strafzaken naar delictsoort, valt meteen op dat 
het aantal vermogensdelicten enorm is toegenomen met 13,8% ten opzichte van vorig 
jaar. Het aantal geweld/levensdelicten kent ook een lichte groei van bijna 2%. Geweld 
tegen goederen wordt, net als geweld tegen personen, tot deze categorie gerekend. 
Daarnaast moet vermeld worden dat misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid in de 
vorige jaren meegenomen werden onder ‘overig’ en nu onder geweldsdelicten. Dit kan 
de groei verklaren. Dan is er de aanzienlijke afname van het aantal verdovende 
middelenzaken. De verklaring ligt in het sluiten van de bolitacellen, zoals beschreven 
staat in paragraaf 2.1.7.  
In totaal zijn er in 2012 1674 zaken geregistreerd in PRIEM4. Daarvan zijn er, ten tijde 
van het schrijven van dit jaarverslag, 452 afgedaan met een technisch sepot. Dit komt 
neer op een percentage van 21% ten opzichte van andere afdoeningsmogelijkheden, 
waarmee de prestatie-indicator zoals beschreven in het jaarplan 2011-2012 van 
maximaal 10% ruimschoots is overschreden. Verder zijn er 437 zaken afgedaan met een 
beleidssepot, wat neerkomt op 20% en daarmee is de norm van 3% zoals vastgelegd in 
de prestatie-indicator uit het betreffende jaarplan wederom ruimschoots overschreden. 
De verklaring voor deze enorm hoge percentages ligt in het feit dat het OM in 2012 
gestart is met het bijwerken van opgelopen achterstanden. Op georganiseerde 
actiedagen is hard gewerkt om zaken met een achterstand alsnog te beoordelen en af te 
doen. 
Het aantal door het OM aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA is behoorlijk 
toegenomen ten opzichte van 2011 (19%). Opvallend is daarom juist dat het aantal 
ingeschreven verkeersmisdrijven (instroom van zaken van politie en SKS) juist drastisch 
                                                      
4
 Binnengekomen zaken d.m.v. een OPV zijn hierin niet meegenomen en worden verder geregistreerd en 

afgehandeld in Paga Bo But. 
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is gedaald in 2012 (57%). Waarschijnlijk zal de geringe instroom van verkeersmisdrijven 
in de jaarcijfers van 2013 zichtbaar worden. De leeftijd van verdachten is in de 
categorieën tot 35 licht gestegen en in de categorieën 35 tot 45 enigszins gedaald.  
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5 Begroting / Financiën 

Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het parket PG in 

Nederlands Antilliaanse guldens per 31 december 2012. 

 

Toelichting; 

De cijfers betreffen het jaar 2012. Geen accountantscontrole is toegepast op de cijfers. 
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Gebruikte afkortingen 
 

 

BES  Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

BFO  Bureau Financiële Criminaliteit 

CID  Criminele Inlichtingendienst 

CRwOM Consensus Rijkswet Openbare Ministeries 

GEA  Gerecht in Eerste Aanleg 

HOvJ  Hoofdofficier van Justitie 

HURA  Hustisia Rapido 

JCO  Justitieel Casusoverleg 

KPC  Korps Politie Curaçao 

MoU  Memorandum of Understanding 

OM  Openbaar Ministerie 

OPV  Oproepingsproces-verbaal 

OvJ  Officier van Justitie 

P&C  Planning & Control 

PBB  Paga Bo But 

PIJ  Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen 

PG  Procureur-generaal 

PPG  Parket Procureur-generaal 

PRIEM  Parket Registratie. Informatie en Managementsysteem 

RG  Relationeel Geweld 

RHV  Rechtshulpverzoek 

SKS  Servisio di Kontrol I di Seguridat 

SSR  Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging  

TIO  Team Inlichting & Opsporing 

TIP  Trafficking in Persons 

TIRP  Terrorism Information and Repression Platform 

TGO  Team Grootschalige Opsporing 

TOD  Technische Opsporingsdienst 

VN  Verenigde Naties 

WvSr  Wetboek van Strafrecht 

WVV-C Wegenverkeersverordening Curaçao 
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Contactgegevens 
 

 

Adres 
Tempel Emanu-El 
Hendrikplein z/n 
Willemstad, Curaçao 
 

E-mailadres 
Parket.curaçao@caribjustitia.org 
 

Telefoonnummer 
(+5999) 434 2100 
 

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


