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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag van het parket van de procureur-generaal over 2012. Het jaar 2012 

was een jaar van waarin het Openbaar Ministerie verder heeft gewerkt aan de 

doorontwikkeling van de nieuwe structuur van deze rechtshandhavings-organisatie zoals 

die per 10 oktober 2010 in de Rijkswet OM‟s is vormgegeven. Gebleken is dat op bepaalde 

punten de wettelijke basis die de Rijkswet en bijbehorende Rijksbesluiten biedt, niet steeds 

volledig aansloot bij de eisen, wensen en ontwikkelingen van de praktijk. 

Het parket PG heeft in 2012 enige van deze punten gesignaleerd heeft oplossingen voor deze 

knelpunten aangedragen bij de drie verantwoordelijke ministers van justitie. 

Anderzijds heeft het parket PG wensen van de afzonderlijke ministers omtrent het te voeren 

beleid omgezet in instructies aan de eerstelijnsparketten van de landen en hebben de 

eerstelijnsparketten op hun beurt het beleid van hun respectievelijke ministers uitgevoerd. 

Steeds meer is zichtbaar geworden dat de drie landen een eigen identiteit hebben, waarbij 

eigen beleidsmatige zwaartepunten een rol spelen. Voor de drie openbare ministeries is in 

2012 waar nodig specifiek op de betreffende maatschappij gericht beleid opgesteld en deze 

verscheidenheid in lokaal beleid zal in de komende jaren alleen maar toenemen.  

Toch verwacht ik niet dat hierdoor het Openbaar Ministerie uit elkaar zal vallen. De 

samenwerking van de drie openbare ministeries maakt de organisatie juist steviger, 

waardoor de zelfstandigheid en magistratelijkheid in volle omvang gewaarborgd kan 

blijven. 

De parketten in eerste aanleg hebben in 2012 goede resultaten geleverd, zoals te lezen is in 

hun afzonderlijke jaarverslagen. Bijzondere aandacht wil ik hier nog schenken aan het 

vertrek van Hoofdofficier van Justitie en vriend Gilbert (Gibi) Joubert. Na vele jaren trouwe 

dienst bij het OM is hij van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Hij zal worden 

gemist. 

 

De procureur-generaal, 

 

mr. D.A. Piar 
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Organisatie van het OM 

 

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

rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is te 

verdelen in drie kleinere: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare 

feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het OM bepaalt óf en voor 

welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen.  

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

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

hebben elk een parket in eerste aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie 

(HOvJ). Aan het hoofd van de OM‟s staat één gezamenlijke procureur-generaal (PG), die 

kantoor houdt in elk land. Het parket van de PG is ingevolge artikel 3 lid 1 van de Rijkswet 

OM‟s gevestigd in Curaçao. De PG ziet zich in een positie waarin hij verantwoording aflegt 

aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, St. Maarten en Nederland. 

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

advocaat-generaal, die ook op het parket van de PG werkzaam is. Sint Maarten heeft sinds 

april 2012 een advocaat-generaal die tevens hoofd is van het kantoor van de PG op Sint 

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 primaire proces, te weten de strafrechtelijke handhaving 

van de rechtsorde. Een derde taak van het parket van de PG is een beleidsmatige. Het parket 

coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de grensoverschrijdende criminaliteit en 

maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken die in het kader van planning & control met 

de parketten in eerste aanleg zijn gemaakt. 

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Openbaar Ministerie 
Curaçao

Openbaar Ministerie 
Sint Maarten

Openbaar Ministerie 
BES-eilanden

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg

Procureur-Generaal

Parket PG

Hoofdofficier

Parket in 
eerste aanleg
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1 Inleiding 

 

1.1 Samenwerking en ondersteuning 
 

Bij het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen in 2010 is ervoor gekozen om in het kader 

van de rechtspleging en strafrechtelijke rechtshandhaving de samenwerking tussen de 

eilanden die voorheen de Nederlandse Antillen vormden voort te zetten. 

 

 

Een belangrijke waarborg voor deze samenwerking en onderlinge ondersteuning is gegeven 

doordat één gezamenlijke procureur-generaal is aangesteld die aan het hoofd staat van de 

drie openbare ministeries. Ondersteund door zijn parket verzorgt hij tevens het beheer van 

de parketten in eerste aanleg. 

 

 

1.2 Wettelijke taken van de PG 
 

De taken en verantwoordelijkheden van de procureur-generaal zijn vastgelegd in de 

Rijkswet OM‟s. Op grond van artikel 6 lid 3 van deze wet is de procureur-generaal belast 

met het toezicht op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten (het 

„primaire proces‟). In dat kader heeft de procureur-generaal de bevoegdheid algemene en 

bijzondere aanwijzingen te geven betreffende de uitoefening van de taken en bevoegdheden 

van het openbaar ministerie (artikel 5 lid 4).  

Aangezien de PG aan het hoofd staat van drie nationale organisaties van drie verschillende 

landen, dient hij regelmatig overleg te voeren in alle landen. Hij legt bovendien 

verantwoording af aan drie verschillende ministers van (veiligheid en) justitie en adviseert 

hen gevraagd en ongevraagd in kwesties die de taken van het OM raken. De procureur-

generaal – en niet de hoofdofficier van justitie – is het aanspreekpunt van het OM voor de 

ministers van (veiligheid en) justitie van elk van de drie landen. 

De PG houdt niet slechts toezicht op de openbare ministeries voor wat betreft de 

operationele taken (opsporing en vervolging), maar tevens voor wat betreft het 

organisatorisch beheer en de bedrijfsvoering. Deze beheerstaak van de procureur-generaal is 

neergelegd in artikel 28 van de Rijkswet OM‟s. Ingevolge dat artikel draagt de procureur-

generaal in het bijzonder de zorg voor: 

“De verbondenheid van de landen binnen het Koninkrijk brengt […] met zich dat 

samenwerking en onderlinge ondersteuning wenselijk is, onder meer bij de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Er is sprake van een ongedeelde 

Nederlandse nationaliteit en veelvuldig personenverkeer tussen de verschillende delen 

van het Koninkrijk. Het koninkrijksverband vergt een zekere harmonisatie in het 

opsporingsbeleid, samenwerkingsafspraken en naleving daarvan.” (memorie van 

toelichting bij de „Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba‟) 
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de kwaliteit en de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van de openbare 

ministeries; 

de voorbereiding van de begrotingen van het parket in eerste aanleg en het parket 

van de procureur-generaal; 

het toezicht houden op de uitvoering van de begrotingen; 

het afleggen van verantwoording aan Onze Minister over de uitvoering van de 

begroting van het openbaar ministerie; 

de automatisering, de bestuurlijke informatievoorziening, de huisvesting, de 

beveiliging, de personele en materiële voorzieningen bij de openbare ministeries. 

 

Daarnaast is de PG verantwoordelijk voor de zogenoemde „tweede aanleg‟, het hoger beroep 

in strafzaken (artikel 5 lid 1). Een andere belangrijke taak ten slotte nog is de coördinatie van 

de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit, waarvoor de PG ingevolge artikel 34 van 

de Rijkswet OM‟s een beleidsprogramma opstelt. 

 

 

1.3 Organisatie van het parket PG 
 

Ook de inrichting en organisatie van het parket PG zijn vastgelegd in de Rijkswet OM‟s en 

nader uitgewerkt in het „Uitvoeringsplan Inrichting Openbaar Ministerie. Op weg naar 

autonome openbare ministeries in veranderde omstandigheden‟ (hierna: Uitvoeringsplan) 

uit 2009. 

Ingevolge artikel 2 van de Rijkswet OM‟s bestaat het openbaar ministerie in elk van de 

landen uit het parket PG en het parket in eerste aanleg, maar is er echter zoals gezegd slechts 

één gezamenlijke procureur-generaal. Deze PG houdt kantoor in elk land. De procureur-

generaal wordt ondersteund door het parket van de procureur-generaal (hierna: parket PG), 

dat is gevestigd in Curaçao (artikel 3 lid 1). Bij het kantoor van de PG in Sint Maarten wordt 

de PG vertegenwoordigd door een advocaat-generaal, die tevens hoofd van het kantoor 

aldaar is. 

In het Uitvoeringsplan is de organisatorische indeling van het parket PG als volgt 

vormgegeven. 
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De procureur-generaal wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een afdeling 

„Strategie en Beleid‟ en een Bedrijfsbureau. 

De afdeling Strategie en Beleid ondersteunt de procureur-generaal bij het vormgeven van het 

strategisch beleid, het ontwikkelen van beleid, het implementeren en evalueren ervan en de 

„planning & control‟-cyclus. De afdeling beschikt over een PR-/Communicatiemedewerker 

die onder andere belast is met het ondersteunen van het OM bij het opstellen van het media- 

en communicatiebeleid en de coördinatie en uitvoering daarvan. 

Het Bedrijfsbureau is enerzijds belast met de interne bedrijfsvoering voor het parket PG. 

Anderzijds vervult de afdeling de gemeenschappelijke beheersfunctie voor het OM die in de 

Rijkswet OM‟s aan de procureur-generaal is opgedragen (artikel 28 Rijkswet OM‟s). 

Personeelszaken, financiële zaken, ICT-zaken en facilitaire zaken worden centraal geregeld 

vanuit het Bedrijfsbureau. 

Beide afdelingen zijn hoofdzakelijk gevestigd binnen het parket PG in Curaçao, maar hun 

werkzaamheden richten zich op alle drie de Openbare Ministeries. 

Een belangrijk deel van het Parket PG dat niet expliciet in bovenstaand schema is 

weergegeven, wordt gevormd door het parket in tweede aanleg, ook wel genoemd het 

bureau van de advocaat-generaal. De advocaat-generaal geeft functioneel leiding aan de 

medewerkers binnen dit bureau. Voorts is de advocaat-generaal onder andere belast met het 

behandelen van strafzaken in hoger beroep, het ten uitvoer leggen van strafrechtelijke 

beslissingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het geven van advies over 

wettelijke taken en het bevorderen van juridische kwaliteit in de eerste en tweede lijn. 

Binnen het Parket PG zijn twee advocaten-generaal werkzaam. Eén advocaat-generaal is 

gestationeerd in Curaçao, de ander in Sint Maarten. Hoewel de eerstgenoemde in beginsel 

voornamelijk werkzaamheden ten behoeve van Curaçao en de BES zal verrichten en 

laatstgenoemde ten behoeve van Sint Maarten, kunnen zij elkaar ondersteunen en voor 

elkaar waarnemen.  

 

 

1.4 De jaarverslagen van de parketten in eerste aanleg 
 

Behalve dit jaarverslagen worden drie jaarverslagen van de parketten in eerste aanleg van de 

landen opgesteld, waarin per land verslag wordt gedaan van de behaalde resultaten in 

relatie tot de doelstellingen en de prestatieafspraken die zijn gemaakt met deze parketten, 

eveneens vergezeld van een eigen jaarrekening. Voor meer informatie over het beleid op 

landsniveau wordt hier derhalve verwezen naar die respectieve jaarverslagen. 
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2  Strategie en Beleid 

 

2.1 Toezicht 
 

2.1.1 Intern: planning en control 
 

De procureur-generaal houdt toezicht op het werk van de nationale openbare ministeries 

door middel van een „planning en control‟-cyclus, of beleidscyclus. Voorafgaand aan elk 

planjaar maakt de PG afspraken met de hoofdofficieren van justitie en de advocaten-generaal 

over de te leveren en geleverde prestaties van de parketten in eerste aanleg en het bureau 

van de AG. In november 2011 zijn afspraken gemaakt over de prestaties die in 2012 werden 

beoogd. 

Door middel van halfjaarlijkse rapportages (marap) hebben de parketten de PG in kennis 

gesteld van de voortgang van de werkzaamheden en de te behalen prestaties. De 

rapportages vormden de grondslag voor de voortgangsgesprekken die de PG tweemaal per 

jaar zijn gehouden met de hoofdofficieren en de AG, waarbij zij de mogelijkheid kregen de 

rapportages toe te lichten. Vanwege overvolle agenda‟s is het niet steeds gelukt om de 

rapportages door te spreken, maar de maraps hebben voldoende beeld gegeven om de 

prestaties van de parketten te beoordelen.  

De resultaten van de parketten in eerste aanleg zijn verwerkt in hun eigen jaarverslagen, de 

resultaten van het bureau van de AG is in het vierde hoofdstuk van dit jaarverslag terug te 

vinden. 

 

2.1.2 Extern 
 

Driehoeksoverleggen 

In 2011 heeft de procureur-generaal voor zover mogelijk eens per maand1 overleg gevoerd 

met de korpschef, de hoofdofficier van justitie en de korpsbeheerder2 van elk van de drie 

politiekorpsen (hiertoe verplicht artikel 19 Rijkswet Politie) tijdens het zogenoemde 

„driehoeksoverleg‟.3 Niet steeds was het logistiek mogelijk om in elk land persoonlijk bij het 

overleg aanwezig te zijn. Dan nam de hoofdofficier van justitie ter plekke (of in Sint Maarten 

de advocaat-generaal) waar namens de PG. De intensieve overlegstructuur maakt het 

mogelijk om een serieuze vinger aan de pols te houden en in te grijpen waar nodig. 

                                                      
1 In de BES werden op elk van de drie eilanden afzonderlijke driehoeksoverleggen gehouden en eens 
per twee maanden een „grote driehoek‟ van de drie eilanden gezamenlijk. 
2 Korpsbeheerder van de politiekorpsen van Curaçao en Sint Maarten zijn de Ministers van Justitie 
van de betreffende landen. Korpsbeheerder van het korps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die zijn bevoegdheid gemandateerd heeft 
aan de Directeur Generaal (DG) Veiligheid van zijn ministerie. Tijdens de „grote driehoek‟ van de BES-
eilanden gezamenlijk zijn echter in plaats van deze DG de Gezaghebbers van de eilanden aanwezig. 
3 Tijdens dit overleg wordt gesproken over onderwerpen als de begroting van het politiekorps en in 
hoeverre die voldoet, de bezetting van de dienst, politieacties (de planning, cijfers en evaluatie 
daarvan), criminaliteitsbeelden, toelating en uitzetting van immigranten, de cellenproblematiek, de 
beveiliging van evenementen, maar beleidsonderwerpen als jeugdcriminaliteit, prostitutie etcetera. 
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Landsrecherche/Rijksrecherche 

In 2012 heeft de PG verschillende malen de Landsrecherche van Sint Maarten en de 

Landsrecherche van Curaçao belast met onderzoeken. Ook is de Rijksrecherche benaderd 

voor enkele onderzoeken die de BES aangingen. In het jaarverslag van het Parket BES is  

 

 

2.2 Koninkrijkssamenwerking 
 

JVO 

Ter bevordering van de justitiële samenwerking binnen het Koninkrijk is het Justitieel 

Vierpartijen Overleg (JVO) ingesteld tussen de Minister van Justitie en Onderwijs van Aruba, 

de Minister van Justitie van Curaçao, de Minister van Justitie van Sint Maarten en de 

Minister van Veiligheid en Justitie van Nederland. Dit overleg vindt gemiddeld tweemaal 

per jaar plaats. In 2012 was dit driemaal: in januari (in Curaçao), juni (in Aruba) en december 

(in Nederland). De procureur-generaal was bij deze vergaderingen aanwezig en leverde 

hieraan een bijdrage. 

 

KPG-overleg 

In 2012 is de procureur-generaal tweemaal bijeengekomen met de procureur-generaal van 

Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van procureurs-generaal in het kader 

van het Koninkrijks-PG-overleg (KPG).4 

 

Vierhoeksoverleg 

In het zogeheten „vierhoeksoverleg‟ pleegt de PG overleg met de Kustwacht, de douane en 

de politie, waarbij beleid en beleidsprioriteiten worden afgestemd. Waar nodig wordt ook de 

KMar uitgenodigd. Doel is de verschillende instanties die zich alle met 

criminaliteitsbestrijding bezighouden met „de neuzen de zelfde kant op‟ te houden, zodat zij 

elkaar niet voor de voeten lopen.  

                                                      
4 De grondslag van dit overleg wordt gevormd door artikel 36a van de Rijkswet OM‟s en is nader 
uitgewerkt in een convenant dat door het JVO van 13 december 2010 is goedgekeurd door de 
betrokken ministers 
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Overlegstructuren 

Overleg Ketenpartners Frequentie Locatie 

Driehoek CUR HOvJ, KC, MJ 1 x per maand Curaçao 

Periodiek overleg MJ 

CUR 

MJ/ambtenaren 

ministerie v justitie 

1 x per maand Curaçao 

Driehoek SxM HOvJ, KC, MJ 1 x per maand Sint Maarten 

Periodiek overleg MJ 

SxM 

MJ/ambtenaren 

ministerie v justitie 

1 x per maand Sint Maarten 

Grote driehoek BES HOvJ, KC, 

Gezaghebbers BES 

1 x per kwartaal BES 

Periodiek overleg 

MV&J NL 

MV&J/ambtenaren 

ministerie v justitie 

1 x per kwartaal NL, BES, of CUR 

Beleidsgroep RST   1 x per kwartaal Afwisselend op de 

verschillende 

eilanden, inclusief 

Aruba 

Vierhoeksoverleg Kustwacht, douane, 

politie (en KMar) 

2 x per jaar CUR,  

2 x per jaar SxM 

CUR en SxM 

KPG PG AUA, PG NL 2 x per jaar Afwisselend op de 

verschillende 

eilanden, inclusief 

Aruba 

JVO MJ's AUA, CUR, 

NL, SxM 

2 x per jaar  

(3 x in 2012) 

Afwisselend op de 

verschillende 

eilanden, inclusief 

Aruba 

IAP*   1 x per jaar Wereldwijd 

* IAP: De „International Association of Prosecutors‟ is een internationale vereniging van 

aanklagers die zich bezig houdt met het opstellen en verbeteren van normen van 

professioneel gedrag en ethiek voor aanklagers wereldwijd. Ze stelt zich tot doel de 

bevordering van de rechtsstaat, eerlijkheid, onpartijdigheid en het respect voor 

mensenrechten en de verbetering van internationale samenwerking bij de bestrijding van 

criminaliteit. In 2012 heeft de PG deze vergadering niet bijgewoond. 
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2.3 Grensoverschrijdende criminaliteit 
 

De Rijkswet OM‟s kent de PG een belangrijke rol toe bij de bestrijding van 

grensoverschrijdende criminaliteit. Onder grensoverschrijdende criminaliteit verstaat 

Rijkswet OM‟s in ieder geval: terrorisme, internationale drugshandel, computercriminaliteit, 

het internationale witwassen van geld, internationale wapenhandel, internationale 

mensenhandel (en ook mensensmokkel) en internationale corruptie (artikel 33 lid 2 Rijkswet 

OM‟s). De coördinatie van deze grensoverschrijdende taak geschiedt door de coördinerend 

rechercheofficier, die bij het parket PG werkzaam is. 

In 2011 heeft het parket PG een voorstel voor een beleidsprogramma voor de bestrijding van 

grensoverschrijdende criminaliteit voor de jaren 2011 tot 2015 opgesteld (op grond van 

artikel 34, eerste lid, van de Rijkswet OM‟s) en aangeboden aan de ministers van (veiligheid 

en) justitie van de landen gezamenlijk. Deze hebben het programma tijdens het JVO van 

januari 2012 goedgekeurd en vervolgens heeft de Rijksministerraad het programma 

vastgesteld. 

 

 

2.4 PR / Communicatie 
 

Per 15 april 2012 is bij het parket PG een pers- en publieksvoorlichter in dienst getreden. De 

behoefte aan deze functie bestond reeds langere tijd. Niet zelden werden voorheen acties en 

beslissingen van het OM niet goed begrepen door de samenleving of niet juist uitgelegd door 

de media, waardoor onterecht een negatief beeld van het OM bij de burger leefde. Derhalve 

bestond de wens meer begrijpelijke informatie over het werk van het OM aan de 

samenleving te verschaffen, opdat niet slechts meer kennis over OM maar hopelijk ook meer 

begrip voor het OM zou ontstaan. 

Dankzij de verhoogde inspanningen op dit gebied is nog in 2012 reeds merkbaar geworden 

dat het beter en meer informeren van de samenleving over rechtszaken en – voor zover 

mogelijk – over lopende onderzoeken, het begrip voor het werk van het OM daadwerkelijk 

doet toenemen. 

In november is gestart met een Facebook-pagina waarop nieuwsberichten en 

achtergrondinformatie over alleen het OM Curaçao wordt geplaatst. Ook is in 2012 hard 

gewerkt aan het voltooien van een website van het gehele OM. De website moet het online-

informatiepunt van de organisatie worden, waarop de burger die in aanraking met het OM 

komt antwoorden op veelgestelde vragen kan vinden. De website 

(www.openbaarministerie.org) is begin 2013 online gegaan. 

http://www.openbaarministerie.org/
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3  Bedrijfsvoering 

 

3.1 Inleiding 
 

De Rijkswet OM‟s gaat uit van een gemeenschappelijk beheer, hetgeen inhoudt dat de zorg 

voor de bedrijfsvoering van alle parketten is neergelegd bij het parket PG. Binnen het parket 

PG is de uitvoering van deze taken opgedragen aan het Bedrijfsbureau. 

 

In het hiernavolgende wordt ingegaan op de resultaten van het Bedrijfsbureau in 2012. 

Opgemerkt moet worden dat een groot deel van de werkzaamheden van het Bedrijfsbureau 

wordt gevormd door de uitvoering en ondersteuning van bedrijfsvoeringactiviteiten van de 

parketten in eerste aanleg. Deze activiteiten zijn niet steeds hieronder genoemd, maar zijn 

terug te vinden in de jaarverslagen van de eerstelijnsparketten. 

 

 

3.2 Personeelszaken 
 

Gedurende het jaar 2012 is het personeelsbestand van het parket PG met vijf personen 

uitgebreid, te weten een advocaat-generaal/hoofd kantoor PG op Sint Maarten, een assistent 

financial controller, een helpdeskmedewerker ICT, een ICT-coördinator en een 

documentalist. 

Drie personen hebben de dienst verlaten. Aan de manager bedrijfsvoering is op eigen 

verzoek eervol ontslag verleend en één jurist heeft wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd de dienst verlaten. Een andere jurist is op eigen verzoek 

overgeplaatst naar een andere overheidsdienst. 

 

Geconstateerd is dat een aantal vastgestelde omschrijvingen van functies binnen het OM niet 

voldoen om de opgedragen taken naar behoren uit te voeren. Zowel bij het parket PG als bij 

de parketten in eerste aanleg dient een aantal functieomschrijvingen te worden aangepast. 

Als gevolg van nieuwe taken die voortvloeien uit de goedkeuring van de BOB-wetgeving 

dient voor het parket Curaçao een nieuwe functie te worden beschreven. Voor de andere 

eerstelijnsparketten kan wellicht integratie van deze nieuwe taken in bestaande functies 

volstaan. Daarnaast dient een aantal bestaande ondersteunende functies opnieuw te worden 

beschreven. Voorbereidingen voor het beschrijven en waarderen van de functies zijn gedaan 

in de tweede helft van 2012.  

 

In het laatste kwartaal van 2012 is een digitaal personeelsinformatiesysteem aangeschaft. Een 

aanvang is gemaakt het invoeren van gegevens zodat naar verwachting vanaf tweede 

kwartaal 2013 het systeem efficiënt gebruikt kan worden, al zullen nog niet alle modules dan 

in gebruik zijn. 
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3.3 Facilitaire zaken 
 

Het parket PG is vlak voor het begin van 2012 overgegaan naar een nieuw onderkomen. In 

2012 zijn kinderziektes aan het gebouw zoveel mogelijk verholpen. Veel aandacht vereiste de 

temperatuur op de werkplekken, die lastig te regelen bleek. Meerdere experts zijn 

ingeschakeld. De voorkomende temperatuurproblemen leken opgelost, maar kwamen steeds 

opnieuw terug. Uiteindelijk is een nieuw duct-systeem aangelegd dat de koele lucht 

zorgvuldiger door het gebouw moet verplaatsen. 

Ook is een meting naar de luchtkwaliteit in het gebouw verricht, na vermoedens dat de 

muren van het oude gebouw waarin het parket PG gevestigd is, ongezonde stoffen 

uitscheiden. Naar aanleiding van de meetresultaten is besloten te onderzoeken of één 

bepaalde muur opnieuw bekleed kan worden. 

Ten slotte bleek dat de lichtopbrengst van de lampen die reeds in het gebouw aanwezig 

waren niet voldoende was, terwijl ze wel veel energie verbruiken en warmte uitstoten. 

Begonnen is met het testen van nieuwe verlichting die minder energie verbruikt en een 

betere lichtopbrengst levert. 

 

Voorbereidingen zijn getroffen om parket Curaçao te voorzien van een geheel nieuwe airco 

installatie. Parket Sint Maarten en parket BES hadden geen problemen op dit gebied. 

Opgemerkt moet worden dat in 2012 de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) belast was 

met de uitvoering van facilitaire taken ten behoeve van het parket BES. De RCN heeft ook de 

ondersteuning verleend aan het parket BES bij het inrichten van de nieuwe huisvestingen op 

Bonaire, Saba en Sint Eustatius die alle in 2012 in gebruik genomen zijn. Zie hiervoor nader 

het jaarverslag van het parket BES. 

 

Met betrekking tot Sint Maarten is in 2012 hard gewerkt aan het vinden, verwerven en 

inrichten van het kantoor van de PG aldaar. Uiteindelijk is een kantoorruimte gevonden bij 

Puerta del Sol. De op Sint Maarten gestationeerde advocaat-generaal, die als hoofd van dat 

kantoor en als AG voor de bovenwindse eilanden is aangetrokken is hierin door de 

medewerker facilitaire zaken van het parket PG ondersteund. Eind 2012 waren de 

verbouwing en inrichting van dit kantoor al goed op weg. 

 

 

3.4 Financieel beheer 
 

In november 2011 is het financiële beheer van het OM conform de Rijks OM‟s in handen van 

het parket PG gebracht. Begin 2012 was met het in dienst komen van de assistent financial 

controller de financiële afdeling van het parket PG voldoende op sterkte om invulling te 

geven aan deze taken. Toch was de start moeizaam. Zoals de Rijkswet OM‟s voorschrijft, 

werd een accountantskantoor benaderd om de jaarrekening van 2011 en daarna ook die van 

2012 te controleren. Helaas bleek de erfenis van voor de overdracht van het beheer en in het 

bijzonder van voor 10-10-„10 nog altijd voor tijdrovende werkzaamheden te zorgen. 

Aangezien de financiële administratie van het OM voor 10-10-„10 bij het Ministerie van 

Financiën van de Nederlandse Antillen lag en daarna tot november 2011 bij de ministeries 

van de verschillende nieuwe landen, moesten stukken daar worden opgevraagd of zelf daar 
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worden gezocht. Dit resulteerde in een aanzienlijke belasting voor de financiële afdeling van 

het parket PG en een vertraging van het verkrijgen van de accountantsverklaring. 

 

 

3.5 ICT 
 

In 2012 is noodzakelijkerwijs veel tijd en capaciteit besteed aan de ICT-infrastructuur van het 

OM. Het uit 2007 stammende en met het Gemeenschappelijk Hof gedeelde netwerk is sterk 

aan vervanging toe. Maar voordat daadwerkelijk een nieuw netwerk geïnstalleerd is, moet 

toch gewerkt worden met de bestaande faciliteiten. Dit verliep niet steeds zonder problemen. 

Vooral voor de BES-eilanden en in het bijzonder de bovenwindse BES-eilanden was extra 

aandacht nodig. Zowel op het gebied van hardware en software als op het gebied van 

communicatie deden zich problemen voor die snel opgelost moesten worden. Een 

aangepaste opzet voor de BES-eilanden heeft de problematische situatie enigszins verholpen, 

maar kon niet als definitieve oplossing dienen. 

Ten behoeve van het OM in zijn geheel bestond een sterke behoefte aan een nieuwe ICT-

infrastructuur. Het Hof en het OM hebben besloten elk een eigen afzonderlijk netwerk op te 

zetten. In 2012 zijn analyses gedaan om te komen tot een ontwerp dat voldoet aan de 

specifieke eisen die het OM aan zijn digitale infrastructuur stelt. Ook is een voorlopig plan 

van uitvoering opgemaakt. De planningswerkzaamheden voor het nieuwe netwerk liepen 

echter vertraging op door eerdergenoemde perikelen met betrekking tot het huidige 

netwerk, zodat eind 2012 het nieuwe netwerk nog niet gereed was. 

 

 

Bedrijfsprocessensysteem 

Het geautomatiseerde bedrijfsprocessensysteem PRIEM, waarmee sinds 2007 alle zaken uit 

het primaire proces van de eerstelijnsparketten worden geregistreerd, wordt sinds 2011 

opnieuw bekeken om te bezien waar verbetering nodig en mogelijk is. De 

beleidsmedewerker van de hoofdofficier van justitie van Curaçao voert in overleg met de 

beleidsadviseur van de PG het beheer over PRIEM.  

In 2012 is de doorontwikkeling van PRIEM voortgezet teneinde betere 

managementinformatie met deze applicatie te kunnen genereren. In goed overleg met de 

leverancier ACTS wordt het systeem steeds beter afgestemd op de behoefte van de 

organisatie. Eind 2012 was veel voorbereid voor verbeteringen en uitbreidingen van PRIEM 

die echter pas in 2013 en 2014 kunnen worden ingevoerd, gezien de omvang van deze 

wijzigingen. 
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4  Parket in hoger beroep 

 

Jaarverslag Bureau advocaat-generaal 
 

De huidige kerntaken van het bureau AG kunnen als volgt worden omschreven: 

- Het afdoen van hoger beroepzaken 

- Het bevorderen van eenheid en kwaliteit voor het gehele “Caribische OM” 

- Het leveren van een bijdrage aan de beleidsvorming 

 

Op 1 april 2012 begon de tweede AG te Sint Maarten zijn werkzaamheden. Hij heeft 

sindsdien de meeste zaken van de bovenwindse eilanden (Sint Maarten, Sint Eustatius en 

Saba) behandeld. De hier weergegeven cijfers betreffen alleen de zittingen die in 2012 vanuit 

Curaçao werden verzorgd. De cijfers van Sint Maarten over de periode na 1 april 2012 zijn 

hieronder niet opgenomen. 

 

 

4.1 Zaken 
 

In 2012 heeft het bureau AG de volgende zaken afgedaan: 

 

Zaken 

Soort zaken Aantal % 

Regulier hoger beroep* 202 46,1 

Raadkamerzaken 142 32,4 

Cassatie 0 0,0 

Terugverwijzing 3 0,7 

Gratie 4 0,9 

Vreemdelingengratie 40 9,1 

Herroeping VI en herroeping gratie 16 3,7 

Uitlevering 1 0,2 

LOTS en interregionale overdracht 6 1,4 

Bavpol 23 5,3 

Rijkswet Nederlanderschap 1 0,2 

Totaal 438 100,0 

 Dit zijn de gewone hoger beroepzaken die in beginsel ter 

openbare zitting worden afgedaan. 

 

Voor deze zaken waren in totaal 63 zittingsdagen nodig (34 zittingsdagen voor regulier 

hoger beroep), naast de werkzaamheden die buiten de zitting om (moeten) worden gedaan 

zoals herroeping VI , gratie, benoemingsproces en beëdiging van buitengewoon agenten van 

politie (Bavpol) en dergelijke. 
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4.2 Regulier hoger beroep 
 

De reguliere appelzaken waren percentagegewijs als volgt over de diverse delictsoorten 

verdeeld. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Vermogensdelicten 15,5 7,2 5,2 14 

Geweld-/levensdelicten 32,1 37,0 41,2 11 

Zedendelicten 2,4 7,2 7,1 4,5 

Drugsdelicten 26,2 15,9 19,4 15 

Vuurwapendelicten 4,8 10,1 6,3 3 

Verkeersmisdrijven 3,6 10,9 2,1 2,5 

Overig 8,1 15,5 18,7 51 

Totaal 100 100 100 100 

 

Uit bovenstaande tabel komt het beeld naar voren dat – in tegenstelling tot vorige jaren – de 

geweld-/levensdelicten niet meer het grootste deel van de hoger beroepszaken uitmaken. 

Dat zijn de drugsdelicten. Echter, gelet op de redelijk beperkte totaalaantallen treden er 

tamelijk grote verschillen per jaar op. 

 

De gemiddelde doorlooptijd van een strafzaak in hoger beroep (gemeten vanaf het moment 

van instellen van hoger beroep tot de dag van uitspraak in hoger beroep) blijft rond de 180 

dagen liggen. Het gemiddelde wordt enigszins negatief beïnvloed door een klein aantal 

bewerkelijke zaken dat veel zittingsdagen vergt, ook andere factoren spelen een rol (zie ook 

hieronder). 

 

 

De regionale herkomst van de zaken en het aantal zittingsdagen was als volgt: 

 

Locatie zitting Aantal 

zaken 

% Aantal 

zittingsdagen 

% 

Curaçao 123 61 23 67,6 

Sint Maarten5 31 15 5 14,7 

Bonaire/BES 48 24 6 17,6 

Totaal 202 100 34 100 

 

In appel is een tendens merkbaar dat een aantal zaken meer dan één zittingsdag nodig heeft.  

Deze tendens wordt deels veroorzaakt door “technische” kwesties als betekeningen aan 

verdachten die op vrije voeten zijn. Dat is op zich al lastiger dan aan verdachten die in 

preventieve hechtenis zitten. Tevens is er een tendens merkbaar dat er meer “vrije voeters” 

zijn onder de verdachten van nog lopende strafzaken. Als de verdachten niet in het 

rechtsgebied van het OM wonen moet er niet alleen een langere betekeningstermijn in acht 

                                                      
5 De cijfers van Sint Maarten geven een vertekend beeld; in deze tabel zijn de zaken die na april 2012 
behandeld zijn door de op Sint Maarten gestationeerde AG niet opgenomen. 



17 Jaarverslag 2012 Parket PG 
 

worden genomen, maar moet er vaak aan autoriteiten elders (middels een 

rechtshulpverzoek) worden verzocht de betekening ter hand te nemen. Dat heeft weer met 

enige regelmaat als gevolg dat de appeldagvaarding of oproep meermalen moet worden 

uitgebracht. 

Ook is een tendens merkbaar dat de verdediging in appel “actiever” is en vaker (alsnog) 

nader onderzoek wenst, bijvoorbeeld het horen van getuigen. Gelet op de eisen van het 

EVRM kunnen dat soort verzoeken slechts zelden worden afgewezen, ook al lijken de 

verzoeken met name vertraging als doel te hebben. Ook dat brengt weer aanhouding met 

zich mee en, als de verdachten (inmiddels) op vrije voeten zijn ook weer 

betekeningsproblemen. 

 

 

4.3 Raadkamerzaken 
 

Aantal raadkamerzaken in 2012: 102 

 

Het aantal raadkamerzaken laat door de jaren heen een licht dalende tendens zien. Het 

merendeel betrof zaken met betrekking tot de voorlopige hechtenis, vordering 

schadevergoeding, VI-kwesties naast een enkel (soms zeer bewerkelijk) herzieningsverzoek. 

 

Verreweg de meeste zaken zijn afkomstig van Curaçao, een betrekkelijk gering aantal van 

Sint Maarten, de BES-eilanden leveren incidenteel raadkamerzaken. 

Dit hangt samen met het gegeven dat Curaçao de grootste “leverancier” van strafzaken is 

maar zal mogelijk ook samenhangen met het gegeven dat op Curaçao steeds een 

Hofcombinatie beschikbaar is om (met name) de appellen tegen voorlopige hechtenis 

beslissingen af te doen. 

Op Sint Maarten en op Bonaire werd in voorkomend geval de zaak gehoord door een unus-

rechter aldaar waarna een Hofcombinatie besliste. De vertegenwoordiging van het OM 

kwam dan vrijwel steeds voor rekening van het plaatselijke parket wat voor de collega‟s een 

taakverzwaring met zich meebracht. Nu in de loop van 2012 Sint Maarten over een eigen AG 

beschikt is die OM taak daar belegd.  

 

Voor Bonaire is het Hof inmiddels overgestapt op horen via video-conferencing, dat werkt 

naar behoren en geeft zowel voor verdachte als voor het OM een reële mogelijkheid om te 

appelleren tegen beschikkingen van de rechter-commissaris. 

 

Doordat in Curaçao op 15 november 2011 een nieuw Wetboek van Strafrecht van kracht is 

geworden, is het aantal strafvorderlijke korte gedingen aanzienlijk afgenomen. Voorheen 

werden die executiegeschillen via de weg van art. 43 Sv. aan het oordeel van een rechter 

onderworpen. Het nieuwe wetboek heeft (voor Curaçao!) een aparte rechtsgang voor deze 

geschillen gecreëerd. 
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4.4 Cassaties 
 

In 2012 heeft het OM geen cassaties doorgezet. Cassatie is voor het OM een ingewikkelde en 

tijdrovende materie, alleen te gebruiken in zaken die zich daarvoor lenen. Overigens heeft 

het Bureau AG wel de nodige administratieve werkzaamheden vanwege cassaties die door 

verdachten worden ingesteld (m.n. betekeningen ten behoeve van de Hoge Raad). 

 

 

4.5 Strafexecutie 
 

In 2012 heeft het bureau AG de volgende aantallen zaken behandeld die met strafexecutie 

verband hielden. 

 

 2009 2010 2011 2012 

Gratieverzoeken 10 16 3 4 

Vreemdelingengratie 56 43 33 40 

 

Het aantal gratieverzoeken vertoont vanaf 2011 een sterk dalende lijn die weer is afgevlakt. 

Het aantal vreemdelingengraties blijft op ongeveer hetzelfde niveau. Dit is een maatregel 

zijdens de executerende overheid om het aantal gedetineerden te beperken. Deze maatregel 

kan alleen maar worden toegepast bij vrijheidsstraffen van minder dan vijf (5) jaar. Als 

gevolg van de toepassing van het instrument van vreemdelingengratie komt de overdracht 

van strafexecutie naar elders praktisch niet voor. 

 

 

4.6 Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) 
 

In 2012 werd 16 maal de voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen. (2011:14 2010:13, 2009: 

24). 

 

Op Curaçao is per 15 november 2011 het nieuwe Wetboek van Strafrecht van kracht 

geworden. In dat nieuwe wetboek is de VI (voorwaardelijke invrijheidstelling) een recht 

geworden wat alleen in een aantal wettelijk genoemde gevallen kan worden geweigerd c.q. 

herroepen Ook kent dat nieuwe wetboek t.a.v. die kwesties een eigen rechtsgang. Kwesties 

die voorheen via art. 43 Sv aan de rechter werden voorgelegd kunnen nu, in Curaçao 

althans, via die nieuwe rechtsgang aan een rechterijk oordeel worden onderworpen. Die 

nieuwe bepalingen brengen ook de noodzaak met zich mee het executietraject goed te 

documenteren gelet op de beperkt omschreven weigerings-/herroepingsgronden. 

Weigering van VI geschiedt door/namens de Minister. Slechts de beroepen tegen die 

weigeringen komen ter zitting. 

 

Met enige regelmaat wordt de verleende VI herroepen indien men zich niet houdt aan de 

voorwaarden zoals het niet recidiveren. De VI-taak is per 10-10-„10 komen te liggen bij de 

eerstelijns parketten; zij zijn immers, middels de penitentiaire infrastructuur die onder de 

eigen Minister van Justitie valt, verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van vonnissen. 
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4.7 Grote rechtshulp (internationale en interregionale uitlevering en 

overdracht strafexecutie) 
 

De “kleine rechtshulp” wordt vanwege organisatorische redenen door de eerstelijns 

parketten gedaan, onder gezag en verantwoordelijkheid van de PG. De “grote rechtshulp” 

(internationale en interregionale uit-/inlevering en overdracht strafexecutie) wordt door de 

tweede lijn gedaan. 

 

In 2012 was er slechts één (1) uitleveringszaak. 

 

Er werden zes (6) personen “geLotst”, dwz, eigen onderdanen die elders ter wereld werden 

veroordeeld voor daar gepleegde delicten (vrijwel steeds drugsdelicten) werden na 

onherroepelijk worden van huns straf daar (uiteindelijk) overgedragen aan Curaçao om hier, 

met het oog op resocialisatie, de resterende straf te ondergaan.  

Het aantal „inkomende‟ verzoeken overtreft het aantal „uitgaande‟ verzoeken. Dat heeft 

echter weinig gevolgen voor de detentiecapaciteit, omdat vele veroordeelden reeds zo lang 

in het buitenland gedetineerd hebben gezeten dat zij hier te lande weinig of geen straf meer 

hoeven te ondergaan. Wel heeft dit financiële gevolgen voor de landen omdat 

verdragsrechtelijk de kosten van de feitelijke overdracht (vliegreis en begeleiding) voor 

rekening van het desbetreffende land komt. Vanwege budgettaire beperkingen is het niet 

mogelijk om in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen, de verzoeken ook 

daadwerkelijk „without undue delay‟ uit te voeren. Middels een petit comité kan de Minister 

van Justitie worden geïnformeerd. 

 

Enige aandacht verdient hier het gegeven dat, omdat de BES-eilanden deel uitmaken van 

Nederland, het soms voorkomt dat een verdachte die hier (op Bonaire) terecht moet staan uit 

andere hoofde ergens in Nederland een andere vrijheidsbenemende maatregel ondergaat. 

Dat is niet steeds „automatisch‟ kenbaar en brengt, indien zichtbaar, aan Nederlandse zijde 

de verplichting met zich mee betrokkene naar Bonaire te vervoeren om zijn zitting bij te 

kunnen wonen (tenzij door betrokkene afstand wordt gedaan van het recht daarbij aanwezig te zijn). 

Een procesrechtelijke regeling inzake tele-horen zou nuttig kunnen zijn. 

 

 

4.8 Buitengewoon agenten van politie 
 

In 2012 werden 23 personen als buitengewoon agent van benoemd en beëdigd. 

 

 

4.9 Civiele zaken 
 

Het OM treedt op in bijzondere civiele zaken waar het algemeen belang een rol speelt. In dit 

kader is in 2012 één (1) zaak op grond van de Rijkswet Nederlanderschap aanhangig 

gemaakt. Die zaak is in 2012 afgeprocedeerd. 
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Daarnaast trad het OM voorheen op (krachtens beschikking van de Minister-President uit 

1986), in rechte op voor het land de Nederlandse Antillen. De rechtsopvolgers van dat Land 

hebben de civiele zaken in eigen hand gehouden. 

 

In 2012 waren er geen zaken inzake geschillen tussen de Sociale Verzekeringsbank en 

medewerkende medische hulpverleners. 

 

 

4.10 Het bevorderen van eenheid en kwaliteit 
 

Het bureau AG levert een bijdrage aan het bovenstaande door het bijhouden en (intern) 

ontsluiten van de rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof door de juridische 

databanken bij te houden.  

Via deze databanken worden de bijzondere uitspraken van het Hof ook extern op de website 

rechtspraak.nl gepubliceerd. 

Daarnaast worden wekelijks de relevante strafuitspraken van het Hof en de uitspraken van 

de Hoge Raad in Caribische zaken met kort commentaar naar de zogenaamde „OM-

abonnee‟s‟ gemaild. 

Tevens worden de zittingen in tweede aanleg direct teruggekoppeld naar het „aanleverende‟ 

eerstelijns parket. Deze gegevens worden ook met de AG van Aruba uitgewisseld. 

 

Al deze voorzieningen zijn vanuit het oogpunt van „eenheid in verscheidenheid‟ 

noodzakelijk, zoals in de MvT op de Rijkswet OM‟s alsook in het „Uitvoeringsplan Inrichting 

Openbaar Ministerie‟ wordt aangegeven. De drie sinds 10-10-„10 zelfstandige eerstelijns 

parketten, ieder met een eigen HOvJ en een eigen Minister van Justitie, procederen immers 

bij één en dezelfde gerechtelijke instantie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 

 

Vanuit het Bureau AG wordt assistentie verleend bij het opstellen van de diverse 

beleidsprogramma‟s en jaarplannen die in de nieuwe staatkundige verhoudingen door de 

CRWOM worden voorgeschreven. 

 

 

4.11 Bedrijfsvoering 
 

Organisatie 

De bezetting van het bureau AG was in 2012 weer op peil. Het blijft echter een kleine (en dus 

kwetsbare) eenheid. 

 

Een adequate vervulling van de vacatures waar nodig blijft noodzakelijk voor de 

bedrijfsvoering. 

 

 

Informatie/automatisering 

De instroom van zaken wordt nog steeds geregistreerd in de in eigen beheer ontwikkelde 

applicatie HBS (Hoger Beroep Systeem). Het door een extern bureau te ontwikkelen 
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bedrijfsprocessensysteem PRIEM dat door de eerstelijns parketten wordt gebruikt is (na 

jaren) nog steeds niet zover dat het ook bij het parket in tweede aanleg is ingevoerd. Pas 

wanneer er één bedrijfsprocessensysteem voor het gehele OM is zal er werkelijk sprake zijn 

van een eenvormige registratie en zal vergelijking van cijfers mogelijk zijn. Het werken met 

twee systemen brengt helaas wel extra werkzaamheden met zich mee, alleen al omdat alle 

zaken opnieuw moeten worden ingevoerd in de appel-applicatie HBS. Dit nog afgezien van 

het gegeven dat de noodzakelijke informatie zoals naam, adres etc. van de in appel te 

dagvaarden verdachten steeds via een papieren (schaduw)dossier moet worden aangevoerd. 

 

 

4.12 Kantoor van de procureur-generaal in Sint Maarten 
 

Op grond van artikel 3 van de Rijkswet OM‟s houdt de PG kantoor in Sint Maarten. Sinds 1 

april 2012 is hieraan invulling gegeven middels het aantreden van een advocaat-generaal in 

Sint Maarten. De wens van het Land Sint Maarten om een permanente vertegenwoordiging 

van het Parket van de Procureur-Generaal in het land te hebben is daarmee gerealiseerd. De 

advocaat-generaal is tevens hoofd van het Kantoor van de Procureur-Generaal. Naast het 

inhoudelijke werk van AG functioneert hij tevens als manager van het kantoor. 

Sinds die datum worden de Sint Maartense appelzaken „lokaal‟ behandeld en hoeft de in 

Curaçao gestationeerde AG niet langer eens in de zes weken naar Sint Maarten te reizen. 

Naast de appelzaken van Sint Maarten worden ook de strafrechtelijke beroepszaken van 

Saba en Sint Eustatius – voor zover het „vrije voeters‟ betreft – door de in Sint Maarten 

gestationeerde AG behandeld. Teneinde de eenheid in de rechtspraak te bevorderen is er 

tussen de AG‟s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten een regelmatig overleg. 

Daarnaast is de AG het vaste aanspreekpunt van de Minister van Justitie van Sint Maarten, 

zodat strafrechtelijke kwesties sneller en ook vanuit een lokale achtergrond kunnen worden 

aangepakt. Eén en ander geschiedt uiteraard in goed overleg met de PG die de 

eindverantwoordelijkheid behoudt. Aan de precieze invulling van de taken van de AG in 

Sint Maarten wordt gewerkt. Dit zal worden neergelegd in mandateringsafspraken. 

Door de aanwezigheid van de AG is de afstand tussen het eerstelijnsparket en de Minister 

van Justitie groter geworden, waardoor de scheiding tussen strafrechtelijke 

rechtshandhaving en de politiek duidelijker is geworden. 

 

Aanvankelijk gebruikte de Sint Maartense AG een werkplek op het eerstelijnsparket van Sint 

Maarten. Inmiddels is voor het kantoor van de PG een pand gehuurd en verbouwd en is 

personeel geworven (een all-round medewerker en een beleidsmedewerker) zodat het 

kantoor daadwerkelijk van start kan gaan. Het nieuwe pand zal begin april 2013 worden 

betrokken en ook de automatisering zal op korte termijn gerealiseerd moeten worden. Het is 

de bedoeling dat het kantoor een zoveel mogelijk „papierloos‟ wordt, zodat in een nieuwe, 

kleine organisatie met dat model ervaring kan worden opgedaan. Indien deze werkwijze 

bevalt wordt overwogen dat ook in andere delen van de organisatie in te voeren. Teneinde 

het overleg met het „hoofdkantoor‟ te faciliteren zal bij de automatisering ook ruim aandacht 

worden besteed aan audiovisuele hulpmiddelen zodat „face to face‟ overleg wordt 

gerealiseerd zonder dat daar lange en dure dienstreizen mee gemoeid zijn. 
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Het Bureau van de AG in Sint Maarten zal het gehele primaire proces gaan uitvoeren. Naast 

het primaire proces zal het Bureau van de AG ook beleidstaken op zich gaan nemen. 

 

De Minister van Justitie heeft in december 2012 de verstrekking van verklaringen omtrent 

het gedrag voor het Land Sint Maarten gemandateerd aan de PG. Sindsdien worden deze 

verklaringen door de AG Sint Maarten getekend namens de Minister. Het is de bedoeling dat 

het hele proces van verstrekking van dit soort verklaringen geheel in Sint Maarten zal 

worden afgerond. Tussen het bureau van het Ministerie van Justitie, waar de aanvragen 

worden gedaan en het Bureau van de AG zal hiertoe een digitale verbinding worden 

opgezet. Hierdoor kunnen de thans (te) lange wachttijden worden teruggebracht.  

 

In een volgend jaarverslag zullen de statistische gegevens aangaande de werkzaamheden 

van het Kantoor van de Procureur-Generaal in Sint Maarten separaat kunnen worden 

weergegeven. 
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5 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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Lijst van gebruikte afkortingen 
 

AG   advocaat-generaal 

AUA   land Aruba 

BES   De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als geheel 

CUR   land Curaçao 

CWIG Commissie bestrijding witwassen geld en financiering terrorisme (Sint 

Maarten) 

GBO   gemeenschappelijke beheersorganisatie 

HOvJ   hoofdofficier van justitie 

IAP   International Association of Prosecutors 

JVO   Justitieel Vierpartijen Overleg 

KC    Korpschef politie 

KPG   Koninkrijks-PG-overleg 

MJ   Minister van Justitie 

MV&J   Minister van Veiligheid en Justitie (Nederland) 

NL   Nederland 

OM   Openbaar Ministerie 

PG   procureur-generaal 

parket PG  parket van de procureur-generaal 

RCN   Rijksdienst Caribisch Nederland 

Rijkswet OM‟s Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (PB 2010, 59; Staatsblad 2010, 336) 

Rijkswet Politie Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba (PB 2010, 60; Staatsblad 2010, 37) 

RST   Recherchesamenwerkingsteam 

SxM   land Sint Maarten 

VI   voorwaardelijke invrijheidstelling
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Contactgegevens 
 

Parket van de Procureur-Generaal 

Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba 

Wilhelminaplein 14-16 

Willemstad, Curaçao 

Telefoonnummer: +5999 434-2100 

Faxnummer: +5999 461-3786 

 


