
 

 

Jaarverslag 2015 

Openbaar Ministerie 

Parket in eerste aanleg Curaçao  

 



1 Jaarverslag 2015 Parket in eerste Aanleg Curaçao 
 

Inhoudsopgave 

 Voorwoord .................................................................................................................................... 4 

1  Strategie en beleid ........................................................................................................................ 5 

1.1 De Tempel uit ................................................................................................................................ 5 

 Media ............................................................................................................................................... 5 

 De bario's in .................................................................................................................................... 5 

 Netwerkbijeenkomsten / conferenties ....................................................................................... 5 

1.2 Strategiedocument OM-KPC ...................................................................................................... 6 

1.3 “Union ta hasi forsa”/“Samen staan we sterk” ....................................................................... 6 

2 Prestaties ........................................................................................................................................ 7 

2.1 Cijfers primair proces ................................................................................................................... 7 

2.2 Instroom van zaken ...................................................................................................................... 7 

 Sepots .............................................................................................................................................. 7 

 Inverzekeringstellingen ................................................................................................................ 7 

2.3 Geweldsdelicten ........................................................................................................................... 7 

 Levensdelicten ............................................................................................................................... 7 

 Atrako’s ........................................................................................................................................... 8 

 Relationeel geweld ........................................................................................................................ 8 

2.4 Overlastgevende delicten (veel voorkomende criminaliteit) ................................................. 9 

 Vuurwapens ................................................................................................................................. 10 

 Vermogensdelicten ...................................................................................................................... 10 

2.5 Slachtofferzorg en -informatie .................................................................................................. 11 

2.6 Dierenleed.................................................................................................................................... 11 

2.7 Jeugd ............................................................................................................................................. 11 

2.8 Mensenhandel en mensensmokkel .......................................................................................... 12 

2.9 Terrorisme ................................................................................................................................... 12 

2.10 Milieu ........................................................................................................................................... 13 

2.11 Fraude en witwassen ................................................................................................................. 13 

 Geldkoeriers ................................................................................................................................. 13 

2.12 Afpakken ..................................................................................................................................... 14 



2 Jaarverslag 2015 Parket in eerste Aanleg Curaçao 
 

2.13 Executie ........................................................................................................................................ 14 

2.14 Paga Bo But .................................................................................................................................. 14 

2.15 Rechtshulp ................................................................................................................................... 15 

2.16 Hustisia Rapido (HURA) ........................................................................................................... 16 

2.17 Aktua Robes, Sintié Unbes! ....................................................................................................... 16 

2.18 Overig ........................................................................................................................................... 16 

 Schikkingen .................................................................................................................................. 16 

3 Projecten ....................................................................................................................................... 18 

3.1 Poortwacht ................................................................................................................................... 18 

3.2 PREVENÍ I PROTEHÁ TA BO ASUNTU TAMBE ! .............................................................. 18 

3.3  Partydrugs ................................................................................................................................... 19 

3.4 Actieprogramma “Ta Basta Awor!” ......................................................................................... 19 

3.5 Top C Tur wowo riba bo! .......................................................................................................... 20 

3.6 Project Herstelrecht .................................................................................................................... 21 

4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 22 

4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 22 

4.2 Personeel ...................................................................................................................................... 22 

 Stagiaires ....................................................................................................................................... 22 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken........................................................................... 22 

 Ziekteverzuim .............................................................................................................................. 22 

4.3 Opleidingsplan ........................................................................................................................... 23 

 Themadag en teambuilding ....................................................................................................... 23 

4.4 Informatieregistratie................................................................................................................... 23 

 PRIEM ........................................................................................................................................... 23 

4.5 Huisvesting ................................................................................................................................. 24 

4.6 Beveiliging ................................................................................................................................... 24 

4.7 Zittingsconvenant ....................................................................................................................... 24 

4.8 Doorontwikkeling organisatie .................................................................................................. 24 

5 Waardering door de omgeving ................................................................................................ 26 

5.1 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ...................................................................... 26 



3 Jaarverslag 2015 Parket in eerste Aanleg Curaçao 
 

6 Begroting / Financiën ................................................................................................................ 27 

Gebruikte afkortingen ............................................................................................................................. 30 

Contactgegevens ...................................................................................................................................... 31 

 



4 Jaarverslag 2015 Parket in eerste Aanleg Curaçao 
 

Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het parket in eerste aanleg Curaçao over het dienstjaar 2015. Dit 

jaarverslag vormt in relatie met het interne jaarplan 2015 een instrument ter evaluatie van wat 

de beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd. 

Conform haar credo “De Tempel uit!” heeft het parket stevig ingezet op het zoeken van de 

verbinding met de ketenpartners, met name het Korps Politie Curaçao (KPC). Ook naar de 

Curaçaose burger toe heeft het Openbaar Ministerie (OM) initiatieven ontwikkelt, onder meer in 

de vorm van het wijkpreventieproject “Prevení i Protehá, ta bo asuntu tambe”. De in het 

jaarplan 2015 aangekondigde ontwikkeling van nieuwe interventie strategieën voor jeugdige 

delinquenten, maar ook van projecten om kwetsbare jongeren te behoeden voor een crimineel 

levenspad, heeft geleid tot het samen met partners uit de strafrechtsketen maar ook binnen de 

zorgketen, opzetten van het project Top C “Tur wowo riba bo”. 

 

Het jaar 2015 was ook het jaar waarin de “binnenboel” van het parket weer in de grondverf 

werd gezet. Door middel van het aanpassen van processen, procedures en zaakstromen kon een 

doelmatigheids- en doeltreffendheidsslag worden gemaakt in de doorontwikkeling van het 

parket. Dit wierp zijn vruchten af: Samen met het KPC werd fors geïnvesteerd op de instroom 

van Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) zaken. Dit leidde tot een stijging van 451 VVC-

zaken in 2015. De totale zaaksinstroom van misdrijven over 2015 nam toe met ruim vijftien 

procent. De neerwaartse lijn over 2013 en 2014 werd hiermee doorbroken. Het aandeel 

technische sepots in 2015 daalde met zeven procent ten opzichte van 2014.  Conform de in het 

jaarplan 2015 geuite ambitie tot het verhogen van het maatschappelijk rendement van 

interventies, steeg het aandeel Hustisia Rapido interventies met maar liefst 30% ten opzichte van 

2014. Ten opzichte van 2014 werden in 2015 ook weer meer boetes geïnd, met een stijging van 

bijna 15%. 

 

De in het jaarplan 2015 geuite wens om een slachtoffergericht parket te zijn, heeft zich vertaald 

in het inzetten van een slachtoffermedewerkster in de eerste lijn. 

Terugblikkend op het dienstjaar 2015 kan ik stellen dat het parket in eerste aanleg van Curaçao 

haar ambitie om een efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten met stevige wortels in onze 

samenleving, in belangrijke mate heeft kunnen waarmaken.  

 

1 april 2016 

 

Heiko S.R. de Jong 

Hoofdofficier van Justitie 
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1  Strategie en beleid 

1.1 De Tempel uit 

Het afgelopen jaar heeft het OM veel effort gestoken in het waarmaken van haar credo 'De 

tempel uit'. Het doel hiervan is de zichtbaarheid, herkenbaarheid en transparantie van het OM 

te vergroten om zodoende de band met de samenleving te versterken. Het OM heeft de plicht 

om de samenleving aan zich te binden. Het OM doet dit door, naast het realiseren van 

strafrechtelijke interventies, in de media voorlichting en duiding te geven aan de strafrechtelijke 

kant van maatschappelijke problemen, maar ook door daadwerkelijk de bario's in te gaan en 

voorlichting te geven en feedback te halen. Dat doet het OM uiteraard ook binnen haar eigen 

netwerk op diverse netwerkbijeenkomsten en conferenties. 

 

Media 

Op drie onderwerpen is actief de media gezocht in 2015 te weten herstelrecht, het tegengaan van 

relationeel geweld en preventie van criminaliteit. Bij relationeel geweld zijn televisieoptredens 

afgewisseld met radio-interviews en persberichten. Doel van de campagne die gevoerd werd in 

november (de jaarlijkse maand waarin aandacht aan relationeel geweld wordt besteed), was 

bewustwording in de samenleving en subsidiair vergroting van de aangiftebereidheid voor 

relationeel geweld. Doel van de campagne met betrekking tot herstelrecht was het geven van 

voorlichting over herstelrecht, ook wel “restorative justice” geheten. 

Daarnaast is het OM vrijwel continue bezig met woordvoering ten aanzien van strafzaken en de 

projecten waar ze zich voor inspant. De Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) heeft bij diverse 

gelegenheden op radio, televisie en in de kranten uitleg gegeven over OM-projecten en het 

beleid dat het OM voert. 

 

De bario's in 

Met het project 'Prevení i Protehá ta bo asuntu tambe', is het OM samen met de politie en een 

aantal (private) partners zoals Selikor, Ennia, DOW en Forensic Services Caribbean de “bario” 

Noord Santa Rosa in gegaan. Daar is het veiligheidsgevoel van de bewoners geïnventariseerd. 

Vervolgens is aan de hand van de constateringen geadviseerd over te nemen 

preventiemaatregelen en is daadwerkelijk ondersteuning geboden bij de uitvoering daarvan.  

Verder zijn er over het jaar 2015 zeven themabijeenkomsten gehouden waar Officieren van 

Justitie (OvJ’s) en politieambtenaren voorlichting hebben gegeven in een aantal “sentro di 

bario's” op de thema's relationeel geweld en inbraakpreventie. 

 

Netwerkbijeenkomsten / conferenties 

In 2015 heeft het OM twee conferenties georganiseerd over het Top C “Tur wowo riba bo” 

project dat ziet op de aanpak van jeugdige veelplegers van high impact crimes. Naast de 

ketenpartners is ook telkens het maatschappelijk middenveld aanwezig geweest. Daarnaast 

heeft het OM een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het Top C veld rondom de vertoning 

van de film 'Nos hobenan, Nos futuro'.  
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Deze film illustreert treffend de grote problemen op het gebied van jeugdcriminaliteit en staat 

stil bij oplossingen zoals de Top C aanpak. 

 

1.2 Strategiedocument OM-KPC 

Het Korps Politie Curaçao en het Openbaar Ministerie hebben een meerjarige ambitie 

opgesteld, waarin beschreven staat welke criminaliteitsgebieden meerjarige, integrale 

aandacht verdienen. Deze ambitie heeft zich vertaald in een gezamenlijk strategiedocument 

waarin beschreven staat hoe op integrale wijze beide organisaties gaan bijdragen aan het 

aanpakken en bestrijden van criminaliteit en antisociaal gedrag. In dit strategiedocument 

staat de bijdrage van zowel KPC als het OM geformuleerd. Dit om de verantwoordelijkheid 

en het besef bij andere partners in de (justitiële) keten te creëren, dat om criminaliteit op 

effectieve en structurele wijze aan te pakken, de inzet en bereidheid bij overige partners ook 

moet bestaan. Dit brengt het OM ook naar voren in haar nieuwe slogan “Union ta hasi 

forsa” oftewel “samen staan we sterk”. 

1.3 “Union ta hasi forsa”/“Samen staan we sterk” 

Het OM investeert ook in de toekomst. Inspanningen zijn met name gericht op de jeugd, 

door de Aanpak Top C “Tur wowo riba bo” waarbij rond jeugdige criminelen een sluitende 

aanpak in samenwerking met een groot aantal ketenpartners wordt opgezet. Echter, het 

criminaliteitsprobleem overstijgt de justitiële keten. Bij andere, niet-traditionele partners, 

wordt aansluiting gezocht om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Ook de private sector 

wordt niet ongemoeid gelaten. In het pilot project ‘Prevení i Protehá: ta bo asuntu tambe’ 

wordt de private sector aangespoord om ook hun bijdrage te leveren in de aanpak van 

criminaliteit. 
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2 Prestaties 

2.1 Cijfers 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. In dit hoofdstuk 

wordt in eerste instantie een algemeen beeld gegeven van de belangrijkste cijfers (instroom, 

sepot percentage), waarna zal worden ingegaan op de geboekte vooruitgang in het primaire 

proces. Hier en daar zal nader op een zaak zal worden ingegaan. 

 

2.2 Instroom van zaken 

De instroom van zaken in het jaar 2015 is met 15.5 procent toegenomen. Door een flinke 

investering in het VVC-proces, mede dankzij intensieve samenwerking met KPC, kon een boost 

worden gegeven aan de instroom van zaken. Daarnaast kon door het bewerkstelligen van een 

kwaliteitsinhaalslag, het aantal sepots fors worden verlaagd.  

 

Sepots 

Het sepot percentage is gedaald van 49 procent naar 31 procent. Zowel bij technische, als 

beleidssepots is een daling gerealiseerd. Door meer sturing te geven aan de wijze van HURA-

afdoeningen, kon een stijging van dertig procent bij het aantal voorwaardelijke sepots worden 

bereikt. Tevens zijn er meer reclasseringsmaatregelen opgelegd als voorwaardelijke straf (van 21 

in 2014 naar 39 in 2015). 

 

Inverzekeringstellingen 

Het aantal inverzekeringstellingen is in het jaar 2015 licht gestegen. Van 847 in 2014 naar 868 in 

2015.  

 

2.3 Geweldsdelicten 

Levensdelicten  

In het jaar 2015 is er veel (politie)capaciteit geïnvesteerd in omvangrijke onderzoeken die een 

groot impact hebben gehad op de samenleving. Met name het onderzoek Yumuri, wat 

betrekking had op de twee gewonde politieagenten, nam tegen het einde van het jaar 2015 veel 

capaciteit in beslag van het OM, KPC en RST. Het jaar 2015 is afgesloten met 21 levensdelicten, 

wat in vergelijking met de twee voorgaande jaren gemiddeld hetzelfde is gebleven en zelfs 

verminderd in vergelijking met het jaar 2012 waarin 29 levensdelicten werden gepleegd. 
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Atrako’s 

Nadat het aantal aangiftes voor atrako’s in 2014 significant was gestegen, heeft het OM zich het 

afgelopen jaar , in samenwerking met de ketenpartners,  tot het uiterste ingespannen om grip te 

krijgen op dit criminaliteitsfenomeen. Dit heeft geresulteerd in een lichte daling van het aantal 

atrako’s. Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om naast de kortlopende onderzoeken tevens een 

gedeelte van de opsporingscapaciteit in te zetten voor het op projectmatige basis onderzoeken 

van criminele groepen. Er is getracht een beter beeld te krijgen van de groepen die zich 

bezighouden met atrako’s en de verbanden tussen deze groepen. Tevens is veel capaciteit 

ingezet voor het oplossen van een aantal gewelddadige atrako’s met dodelijke afloop. Duidelijk 

is dat deze vorm van criminaliteit aanhoudend onze aandacht behoeft en dat het inzetten van 

interventiemaatregelen noodzakelijk blijft. 

 

Relationeel geweld 

Het OM heeft in 2015, indachtig de instructie Geweld in Relationele sfeer, verschillende 

strafrechtelijke interventies gepleegd ten aanzien van relationeel geweld. Samen met het KPC en 

de Stichting Slachtofferhulp, is de instructie Geweld in relationele sfeer en de werkwijze van 

bovengenoemde instellingen onder de aandacht van de Curaçaose maatschappij gebracht. In 

november, de maand van het relationeel geweld, heeft het OM een trekkersrol vervuld in de 

campagne “No mas No more”. Deze campagne, dat als voornaamste doel had om 

bewustwording onder de bevolking te creëren over relationeel geweld, heeft bijgedragen aan 

een verhoging van de aangiftebereidheid ten aanzien van relationeel geweld zaken. 

 

 

 

                      Yumuri 
 
In de zeer vroege ochtenduren van 22 oktober 2015 vond een schietincident plaats, waarbij twee 
politieagenten zwaargewond raakten. Toen de agenten een auto met inzittenden wilden 
controleren op de aanwezigheid van wapens of drugs, werden zij vanuit deze auto beschoten 
nog voordat zij aan de controle konden beginnen. De verdachten gingen er snel vandoor. Onder 
de onderzoeksnaam Yumuri volgde in de weken daarna een zeer intensief opsporingsonderzoek, 
waarbij KPC, RST en het OM de krachten bundelden, maar ook andere diensten zoals de 
Kustwacht en Defensie aan hebben bijdragen. Mede omdat het vermoeden bestond dat een 
aantal verdachten uit Venezuela afkomstig waren en van het eiland wilden vluchten. Uiteindelijk 
zijn alle personen die in de auto hebben gezeten ten tijde van het schieten aangehouden. Tevens 
is een aantal mensen aangehouden die ervan worden verdacht de schutter en inzittenden van de 
auto te hebben geholpen om te ontkomen, het gebruikte wapen te verbergen en zich schuil te 
houden. De zaak tegen de, uiteindelijk zes verdachten, zal in de loop van het jaar 2016 
inhoudelijk worden behandeld. 
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Samen met een aantal ketenpartners, is in verschillende wijken (Montaña, Suffisant) en tevens bij 

de UoC (University of Curaçao) voorlichting gegeven met betrekking tot het 

criminaliteitsverschijnsel relationeel geweld. Aan de hand van filmmateriaal werd de rol van 

zowel daders als slachtoffers van verschillende kanten belicht. Tevens is er door de aangewezen 

Officier van Justitie (OvJ) samen met ketenpartners, gebruik gemaakt van diverse 

mediaplatforms zoals de ochtendshow ‘Moru Bondia’, werden er persconferenties gegeven en 

een voorlichting sessie verzorgd in de radioshow van het Ministerie van Justitie. De maand van 

relationeel geweld is afgesloten met een persconferentie op 20 november, waarbij tevens door de 

Minister van Justitie de maand november is uitgeroepen tot de maand van het relationeel 

geweld. 

 

                                                         Hogesteger 
Op zondag 15 maart 2015, omstreeks half elf ’s nachts, vond er een voorval plaats te Kaya Misa 

Alegre, waarbij een vrouw door een steekwapen zodanig werd verwond, dat ze als gevolg van deze 

verwondingen ter plaatse overleed. Het slachtoffer werkte als verpleegkundige bij de Eerste Hulp 

van het SEHOS en kwam van haar avonddienst thuis waar ze met 35 messteken om het leven werd 

gebracht. Rondom het slachtoffer trof de politie meerdere tassen van de vrouw aan. Daaruit kon 

worden opgemaakt dat er een worsteling heeft plaatsgevonden toen ze net thuis kwam. 

De zaak heeft veel aandacht getrokken en zorgde voor veel boosheid binnen de Curaçaose 

gemeenschap. De 43-jarige echtgenoot is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de 

moord op zijn vrouw. Sinds zijn arrestatie is de zaak twee keer aangehouden, omdat het onderzoek 

nog niet was afgerond. De verdachte weigerde steeds een verklaring af te leggen en hield vol 

onschuldig te zijn. Het Openbaar Ministerie eiste een hoge straf, namelijk dertig jaar, aan de 

verdachte H.  

De rechter legde de verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 24 jaar. 

 

2.4 Overlastgevende delicten (veel voorkomende criminaliteit) 

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.  

Er is fors geïnvesteerd in de VVC-instroom wat tot een stijging van het aantal VVC-zaken van 42 

naar 493 leidde. 

 

Vanaf mei 2015 is het OM gestart met een nieuwe werkwijze met betrekking tot de afdoening 

van de zaakstroom van de veel voorkomende criminaliteit zaken (VVC). Deze zaakstroom 

wordt gegenereerd door drie rechercheteams: VVC-Oost (Montana), VVC-centrum (Rio 

Canario) en VVC-West (Barber). In deze zaakstroom is van oudsher veel geseponeerd en 

heengezonden. Afgelopen jaar is het werkproces daarom samen met het KPC onder de loep 

genomen en opnieuw ingericht teneinde meer zaken van een betere kwaliteit bij het OM te 

brengen. Vanaf 1 mei is met de nieuwe werkwijze gestart. 
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De nieuwe werkwijze houdt onder meer in dat er op de recherchebureaus wekelijks zaken 

worden gewogen en gestuurd en klachten direct worden beoordeeld. Belangrijk is dat op deze 

manier snel rechtstreekse feedback wordt gegeven over de (kwaliteit van de) processen verbaal 

(pv’s). Op de recherchebureaus zitten vaste OvJ’s die zo een goede band kunnen opbouwen met 

de recherche. Op de Tempel worden alle VVC-zaken wekelijks toebedeeld aan een 

parketsecretaris die gekoppeld is aan een vaste OvJ. Beiden doen in teamverband alle 

voorgeleidingen die week en nemen alle binnengekomen VVC-zaken in behandeling.  

Binnen vier weken moeten alle VVC-zaken afgedaan zijn. Deze werkwijze heeft geleid tot een 

substantiële daling van het aantal sepots en een stijging van de instroom van VVC-zaken. Zo is 

het technisch sepotpercentage in 2015 gedaald  van 27% naar 20% en hebben we een verhoogde 

instroom weten te bereiken van bijna 16%. Vanaf oktober zijn ook alle heenzendzaken via een 

verkort PV bij het OM ingezonden waardoor het aantal betekenisvolle interventies via de 

HURA-afdoeningen ook toegenomen is. 

 

Vuurwapens 

Vuurwapens op Curaçao blijven een probleem.  Er vinden veel overvallen plaats waarbij 

vuurwapens worden gebruikt en daarnaast ook veel schietpartijen, al dan niet met doden of 

gewonden. In totaal werden er in 2015 vierentachtig (84) vuurwapens in beslag genomen en 

aangeboden aan de Technische Recherche voor onderzoek. Onder deze vuurwapens bevonden 

zich ook automatische vuurwapens. De stijging van het gebruik van automatische vuurwapens 

op het eiland is zorgwekkend.  Van de zijde van de politie en justitie zijn er in 2015 regelmatig 

acties gehouden, zowel controles als onderzoeken gericht op de inbeslagname van vuurwapens 

en munitie.  

 

Vermogensdelicten 

Het aantal autodiefstallen is in het jaar 2015 gedaald ten opzichte van 2014, van 423 naar 355. 

Er vinden meer woningbraken plaats dan bedrijfsinbraken, het hoogtepunt in het aantal 

inbraken ligt in de zomermaanden. Het OM probeert de burger bewust te maken van haar eigen 

verantwoordelijkheid door het houden van verschillende informatieavonden in buurtcentra. 

Tevens door het pilot project Prevení i Protehá, waarbij de burger tools wordt aangereikt ter 

bevordering van de eigen veiligheid in de woon- en leefomgeving. In samenwerking met KPC 

probeert het OM trends zo snel mogelijk op te pakken. De voorgenomen oprichting van de 

Taskforce Woninginbraken kon wegens capaciteitsproblemen geen doorgang vinden. 

Desondanks wordt momenteel door de aanpak Top C gewerkt om het aantal vermogensdelicten 

en atrako’s fors terug te dringen, aan de hand van een persoonsgerichte benadering van 

structurele daders. 
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2.5 Slachtofferzorg en -informatie 

Zorg en aandacht voor de belangen van slachtoffers wordt door het OM gezien als een 

belangrijk onderdeel van een goede rechtspleging, waarbij een correcte bejegening voorop staat.  

Slachtofferzorg door politie en/of bijzondere opsporingsdiensten en het OM komt er in wezen 

op neer dat deze instanties bij hun werkzaamheden in een (straf)zaak altijd de belangen van het 

slachtoffer van een strafbaar feit meewegen voor zover dit redelijk is. 

 

In 2015 is er een medewerker Slachtofferhulp aangewezen, die belast is met de uitvoering van de 

Aanwijzing Slachtofferzorg. Dit houdt onder andere in, tijdige oproeping van het slachtoffer 

en/of benadeelde partij voor de zitting, goede informatie-uitwisseling ten aanzien van het 

slachtoffer en het uitnodigen van de benadeelde partij ter zitting. De medewerker 

Slachtofferhulp heeft in het jaar 2015 226 benadeelde partijen opgeroepen. Dertig slachtoffers 

zijn gehoord en geholpen met een hulpvraag, waarvan 16 zijn afgerond. De overige hulpvragen 

zijn nog in behandeling bij desbetreffende OvJ of bij de medewerker slachtofferzorg. 

Tevens fungeert de medewerker als aanspreekpunt voor slachtoffers. Er is hard gewerkt aan het 

opstellen van een voegingsformulier waarvan door de benadeelde partij gebruik kan worden 

gemaakt. In het jaar 2016 zal dit formulier worden geïntroduceerd.  

 

2.6 Dierenleed 

In 2015 vormden een aantal concrete casussen waarbij dieren werden mishandeld en de roep 

vanuit de samenleving om hiertegen iets te doen, aanleiding voor het OM om dierenleed in de 

portefeuille van een OvJ onder te brengen. In samenwerking met het KPC zijn al enkele acties 

uitgezet met betrekking tot de aanpak van deze criminaliteitsvorm. Er is regelmatig overleg met 

het KPC om te bespreken welke zaken moeten worden aangepakt. Verder wordt er naar de 

samenleving toe veel aan informatievoorziening gedaan om bewustwording te creëren over 

dierenmishandeling en dierenleed. 

 

2.7 Jeugd 

In 2015 heeft het OM samen met partners in de (justitiële) jeugdketen geïnvesteerd in het maken 

en implementeren van relevante projecten met betrekking tot het justitieel jeugdbeleid. In het 

kader van de uitvoering van het Justitieel Jeugdbeleidsplan (september 2010) is er in 2015 intens 

samengewerkt met de (op 1 februari 2014 opgerichte) Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg 

(AJJC), waaronder de Jeugdreclassering en het Veiligheidshuis ressorteren. Ook met de 

kernpartners KPC en de Voogdijraad is intensief samengewerkt. Het aantal in 2015 bij het OM 

geregistreerde jeugdstrafzaken bedraagt 60, waarvan 43 inverzekeringgestelden. Van de door de 

politie (na een aanhouding) heengezonden jeugdigen zijn er 17 processen-verbaal (de 

zogenaamde ‘6 uurtjes’) bij het OM ingediend.  

 

De jeugdofficier heeft ook in 2015 het tweewekelijkse justitiële casusoverleg jeugdzaken (JCO), 

dat in 2014 bij het AJJC/Veiligheidshuis werd ondergebracht, geleid. In het kader van de 

Veiligheidshuissamenwerking is het (in 2014 opgestarte) risico-jongerenoverleg voortgezet.  
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Hieraan hebben de Voogdijraad, de leerplichtambtenaar, een coördinerende politiebeambte 

(‘jeugdagent’) van het KPC, de jeugdreclassering en het OM geparticipeerd. Dit 

samenwerkingsconcept zal in 2016 verdere ontwikkeling ondergaan. 

 

Het OM heeft in 2015 gestreefd naar een afdoeningsbeslissing binnen vijf maanden nadat de 

jeugdzaak werden ingeschreven bij het Parket. Ter uitwerking hiervan zijn in 2015 een aantal 

jeugdzittingen gepland, waaronder ook meerdere TUL-zittingen. Deze aanpak heeft 

geresulteerd in het volgende:  

Ongeveer 63% van het aantal jeugdzaken dat in 2015 is ingeschreven werd afgedaan. 

De resterende jeugdzaken van 2015 zullen in het jaar 2016 worden afgedaan. Het streven om met 

betrekking tot jeugdzaken binnen vijf maanden na inschrijving een afdoeningbeslissing te 

nemen, is daarmee gedeeltelijk gehaald. De in 2015 genomen voorwaardenscheppende 

maatregelen ter behaling van de gestelde norm zullen in 2016 gehandhaafd worden. 

In 2015 zijn alle geschorste en veroordeelde jeugdige criminelen in het kader van begeleiding 

en/of nazorg onder toezicht van de jeugdreclasseringmedewerkers van AJJC geplaatst.  Ook de 

jeugdigen die na aanhouding zijn heengezonden door de politie zijn in 2015 onder toezicht van 

de Jeugdreclassering geplaatst. 

 

Als onderdeel van de activiteiten die in het Veiligheidshuis zijn ontwikkeld heeft er in 2015 een 

zevental Jeugd-HURA/TOM-zittingen plaatsgevonden ten huize van AJJC. Tevens heeft het OM 

in 2014 een aanvang genomen om schooldrop-outs, die broertjes/zusjes (brusjes) zijn van de 

aangehouden jeugdige crimineel, in het Veiligheidshuis aan te melden als risicojongere.  

In 2015 is het OM wederom met de kernactoren aan tafel gaan zitten om te komen tot een 

verdere ontwikkeling van de HALT-afdoening en de leerplichthandhaving. Tevens heeft het 

OM deelgenomen aan de besprekingen ter uitwerking van de implementatieplannen voor het 

Justitiële Jeugdinrichting Curaçao. 

 

2.8 Mensenhandel en mensensmokkel 

In het verslagjaar 2015 zijn er geen onderzoeken uitgevoerd op het gebied van mensenhandel en 

mensensmokkel. De combinatie van een beperkte opsporingscapaciteit bij KPC en het 

afhandelen van ‘grote zaken’ was hier mede oorzaak van. Het TIP (Trafficking in Persons 

Report) van het US State Department, dat jaarlijks wordt ingeleverd door betrokken partners en 

waarin wordt gerapporteerd over de geboekte vooruitgang op het gebied van mensenhandel en 

mensensmokkel, is positief. Dit is mede door de aanstelling van een medewerker 

Slachtofferhulp en –zorg door het Parket die zich ook zal bezighouden met slachtoffers van 

mensenhandel en mensensmokkel. 

 

2.9 Terrorisme 

Mede gezien de gebeurtenissen in de rest van de wereld met de bijhorende toename van 

terroristische dreiging heeft Parket Curaçao het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in 

Terrorismebestrijding. Sinds het begin van 2015 komt de adviesgroep TIRP (Terroristisch Incident 

Respons Plan) weer op gezette tijden bijeen.  
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Het TIRP is een multidisciplinaire adviesgroep en bestaat uit onder meer: OM (voorzitter), Directie 

Risico beheersing en rampenbeleid van het Ministerie van Algemene Zaken, KPC, Interpol, 

Recherche samenwerkingsteam,  Veiligheidsdienst Curaçao, Kustwacht, Marine, Consulaat VS,  

Brandweer Curaçao, Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit en het  Havenbedrijf.  

Het TIRP heeft een taak in de voorbereidende fase bij het opstellen van het TIRP-plan, het 

actueel houden van dit plan en het beoefenen ervan. Tevens heeft het TIRP een rol in geval van 

een dreiging; waarbij het TIRP zal fungeren als een adviesgroep aan de Driehoek. Het idee is dat 

bij een werkelijke terroristische aanslag of een dreiging daarvan, de ketenpartners elkaar kunnen 

vinden en ieders rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 

 

Het TIRP plan is in 2015 gereviseerd en aangepast aan onder meer de veranderende 

staatkundige situatie sinds 10 oktober 2010. Gaandeweg zijn de puntjes op de ‘i’ gezet voor wat 

betreft de functie van het TIRP, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 

deelnemers. Op 28 mei 2015 heeft er op Curaçao een TIRP-oefening plaatsgevonden, deze 

oefening is door het OM georganiseerd. Tot slot is in het najaar van 2015 het onderwerp terrorisme 

als dieptespecialisme toebedeeld aan Curaçao. Curaçao zal de komende jaren binnen OM Carib op 

het gebied van terrorisme een voortrekkers- en expertrol vervullen.  

 

2.10 Milieu 

In augustus 2015 is de Landsverordening Openbare Orde in werking getreden, waarbij het 

mogelijk werd om het begaan van milieudelicten strafrechtelijk te handhaven en te vervolgen. 

Tevens is gewerkt aan een nieuwe milieu OPV die in 2016 gereed is. 

 

2.11 Fraude en witwassen 

In 2015 vonden enkele (kleinschalige) fraudeonderzoeken plaats. Mede door de beperkte 

capaciteit van BFO (Bureau Financiële Onderzoeken) kon niet worden aangevangen met 

grootschalige onderzoeken.  Desondanks konden enkele zaken worden onderzocht en afgedaan. 

 

Geldkoeriers 

Krachtens eerder genoemde Landsverordening zijn passagiers die het land binnenkomen, dan 

wel verlaten, verplicht geldbedragen of waardegoederen die ze bij zich dragen en die 

omgerekend naar Antilliaans courant (een waarde van) meer dan NAF. 20.000 te boven gaan, 

aan te geven bij de ambtenaren van de Douane. 

 

Het aantal geldkoeriers is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. De omvang van de invoer 

van marihuana bij luchthaven Hato is daarentegen gestegen in vergelijking met voorgaande 

jaren. Het gaat hierbij om grotere hoeveelheden van meer dan een halve kilo. Oorzaak hiervan 

kan zijn, de verhoogde kwaliteit van marihuana in Nederland. Wanneer in het verleden koeriers 

cocaïne naar Nederland smokkelden en terugkwamen met geld, is de tendens dat deze koeriers 

nu terugkomen met marihuana met de bedoeling om deze lokaal te verkopen. 
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2.12 Afpakken 

Het afpakken van crimineel vermogen is een probaat middel in de criminaliteitsbestrijding. 

Criminelen voelen zich vaak hard geraakt in hun portemonnee, en het crimineel geld kan weer 

worden aangewend voor criminaliteitsbestrijdingsprojecten. In 2014 is het grondwerk gelegd 

voor een multidisciplinair “afpakteam” onder leiding van het OM.  

Op 15 mei 2015 is de opdracht van de Ministers van Justitie en Financiën voor het “oprichten” 

van het afpakteam ondertekend.  Het team is op 1 september 2015 feitelijk van start gegaan. Het 

OM heeft een OvJ van Justitie geleverd, die is belast met de feitelijke coördinatie van het 

Afpakteam.  

 

Op 7 oktober 2015 heeft de eerste actie inhoudende een huiszoeking ter inbeslagneming en 

ontneming plaatsgevonden. Bij deze actie hebben ongeveer 25 medewerkers van verschillende 

afdelingen en organisaties deelgenomen o.a. TFO, Projectteam Duradero en leden van het 

Afpakteam zelf. Tijdens deze actie werden o.a. in beslag genomen: een hoeveelheid contant geld, 

een aantal luxe motorrijtuigen en een aantal sieraden. Ook is een aanvang gemaakt om over te 

gaan tot executie van twee lokale ontnemingsvonnissen voor een totaal bedrag van NAF. 

950.000. Ten aanzien van de betrokken verdachten in deze twee vonnissen is reeds conservatoir 

beslag gelegd op goederen en contant geld voor een totaal bedrag van NAF. 775.562,65. 

 

2.13 Executie 

De executie van strafvonnissen is een verantwoordelijkheid van het OM. In dat kader is het OM 

constant bezig om het executieproces te verbeteren en te versterken met als doel strafvonnissen 

slagvaardig te kunnen executeren. In 2015 heeft het OM het executiebeleid verder ontwikkeld. 

Rekening houdend met de grenzen van de beschikbare celcapaciteit is het OM gestart om de 

gevangenisstraffen van “vrije voeters” met een onherroepelijke onvoorwaardelijke 

gevangenisstraf te executeren.  

 

Zowel in het jaar 2014 als 2015 zijn circa zestig procent van de strafvonnissen geëxecuteerd.  Het 

gaat hier grotendeels om veroordeelden die in voorarrest waren op het moment dat zij werden 

veroordeeld. Voor de opsporing van veroordeelden met de hoogste straf(restanten) is in 2015 

begonnen met een samenwerkingsverband van het OM met het KPC. De samenwerking richt 

zich op het opsporen van veroordeelden die hun straf nog moeten uitzitten en die zich bij de 

veroordeling op vrije voeten bevonden. 

 

2.14 Paga Bo But  

Het schoonhouden van het PBB bestand is nog altijd een uitdaging. De  invoer van informatie 

gebeurt decentraal op de verschillende politieposten op het eiland. Het proces van invoer van 

informatie van het oproepingsproces-verbaal (OPV) en het brengen van de stukken naar het OM 

verliep soms onregelmatig.  Zaken  werden dan  niet behandeld op zitting maar zaten wel in het 

(digitaal) systeem, omdat  ze wel waren ingevoerd, maar de OPV’s zelf niet of te laat bij het 

parket werden afgeleverd. Deze overtredingen moesten worden afgedaan met een sepot.   
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Tabel 1. Aantal uitgeschreven Oproeping / Processen-verbaal (OPV’s) 

Jaar   2011 2012 2013 2014 2015 

Totaal OPV's  22.536 22.244 23.224 20.514 12.737 

 

Vergeleken met de voorafgaande jaren is het aantal uitgeschreven OPV’s afgenomen. Het aantal 

OPV’s naar zitting is echter toegenomen met 7.7%. Er is dus minder uitgeschreven.  

Echter, de kwaliteit van de uitgeschreven OPV’s is verbeterd, met als gevolg dat er veel meer 

zaken op zitting konden worden afgedaan (zie Figuur 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Werkelijk naar zitting 2014-2015 

                    

Zoals in tabel 1 staat aangegeven, zijn er vorig jaar 12.737 OPV’s uitgeschreven. Daarvan zijn 

1677 (13.16 procent) afgedaan anders dan transactie of betaling. In het jaar 2014 is 21.31 procent 

van de uitgeschreven OPV’s anders afgedaan dan betalen. Hier is ook een verbetering in te zien. 

Met name het aantal OPV’s dat geseponeerd moest worden, vrijspraken en oninbare OPV’s zijn 

afgenomen. 

 
Tabel 2.Totaal geïnde bedragen in NAF. per jaar 

2011 2012 2013  

2014 

 

2015 

527.363 908.170 1.468.744 950.230 1.089.836 

 

2.15 Rechtshulp 

In het jaar 2015 zijn er 144 rechtshulpverzoeken binnengekomen. Het grootste gedeelte was 

afkomstig van Nederland. 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 verband met capaciteitstekorten bij de lokale opsporingsdiensten heeft de 

uitvoering van een aantal rechtshulpverzoeken – met name financiële rechtshulpverzoeken lang 

geduurd. Dit was in voorgaande jaren ook het geval.  
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2.16 Hustisia Rapido (HURA) 

In 2015 zijn er 18 HURA zittingen gehouden. Gedurende dit jaar zijn er vijf extra HURA-

zittingen ingelast die niet gepland waren. Daar tegen over staat echter dat er negen geplande 

zittingen uitgevallen zijn om uiteenlopende redenen. Vanaf eind 2014, met het invoeren van het 

VVC-systeem binnen het OM, is het aantal HURA zaken gestegen. Gedurende de 18 gehouden 

HURA-zittingen werden er in totaal 82 verdachten  opgeroepen.  

 

Van de 82 verdachten zijn er 65 verdachten verschenen. Tevens zijn er 2015 acht jeugdigen op 

een HURA-zitting opgeroepen en verschenen. Deze cijfers bieden een positief perspectief in 

vergelijking met de cijfers van 2014.  In 2014 zijn er over het gehele jaar 49 verdachten 

opgeroepen, waarvan 39 verschenen. De HURA afdoening heeft een stevige plaats verworven 

binnen de afdoeningsmogelijkheden en de verwachting is dan ook dat deze trend c.q. stijgende 

lijn in 2016 bestendigd zal worden. 

 

2.17 Aktua Robes, Sintié Unbes! 

Ook in het jaar 2016 is in de Karnavalsperiode het lik-op-stuk beleid van het OM, ‘Aktua Robes, 

Sintié Unbes!’, uitgevoerd, in samenwerking met het KPC. De actie werd beperkt tot de 

Kinderparade, Teenersparade, de ‘Gran Marcha’ en de afscheidsparade. Door het OM is een lijst 

opgesteld met de strafbare feiten en de bijbehorende sancties bij overtreding van deze strafbare 

feiten. In onderstaand tabel zijn de resultaten van 2015 weergegeven:  

 
Tabel 3. Cijfers Aktua Robes, Sintié unbes! 

Aanhoudingen  71 

Sepots 31 (door het OM) 

Transacties 15 (NAfl. 5050,-) 

Dagvaardingen 25 

 

Het lik-op-stuk beleid werd goed door de samenleving ontvangen. Ook is er een preventieve 

werking van deze actie uitgegaan. Dat blijkt uit het relatief rustige verloop van de 

karnavalsperiode, met een beperkt aantal incidenten. 

 

2.18 Overig 

Schikkingen  

Meestal wordt voor een schikking gekozen als het bewijs voorhanden is, maar wordt gevreesd 

voor een langdurige, complexe rechtszaak. Zeker als de sanctie die de rechter mogelijk oplegt 

lager is dan het bedrag van de schikking is dit een welkome weg. Voor de overheid betekent dit 

een even snelle als rechtvaardige afdoening, voor de verdachte een mogelijkheid een moeizame 

rechtsgang af te kopen. 
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                            Olielekkage Jan Kok 
Op 18 augustus 2012 werd een olieverontreiniging ontdekt die de Saliña van Jan Kok 

vervuilde. Hierop volgde een onderzoek door onder meer de  Havenveiligheidsinspectie, 

de Milieudienst en de Kustwacht.  Er waren aanwijzingen dat deze olieverontreiniging  

veroorzaakt werd door  ISLA, hetgeen verdenking opleverde van overtreding van het 

Havenreglement  en de Landsverordening Maritiem Beheer. Naar aanleiding van deze 

olieverontreiniging in het gebied van de saliña van Jan Kok en enkele kleine olielekkages in 

de periode van  augustus 2012 tot 2014 bij Bullenbaai Terminal, is het Openbaar Ministerie 

na uitvoerige onderhandelingen tot een schikking gekomen met de Refineria Isla Curaçao 

BV (ISLA).  

Het Openbaar Ministerie is in augustus 2015  met ISLA overeengekomen dat met 

voortvarendheid de signalerings- en alarmeringsinstallaties van de vaste installaties van 

Bullenbaai Terminal zullen worden verbeterd.  Ook worden verouderde leidingen en 

systemen vervangen. ISLA zal voor haar rekening  een civiel werk in de open water 

verbinding tussen de wateren van Jan Kok en de Bullenbaai laten vervaardigen. 

ISLA zal  ook een  bedrag van 10.000 gulden betalen vanwege de vervuilingen. Dit is het 

maximumbedrag voor overtreding van het Havenreglement met toepassing van de 

recidiveregeling. ISLA zal eveneens  het vervaardigen van een “sensitivity map” 

bekostigen van (delen van) Curaçao in het kader van (olie)rampenbestrijding. Hierbij 

worden de risico’s en gevoeligheid van gebieden voor een mogelijke (olie)ramp 

weergegeven.  

ISLA zal tenslotte voor de periode van een jaar de kosten betalen van verbetering van 

paden, verwijderen van afval en onderhoud van het gebied te Jan Kok, vallende onder het 

verdrag van Ramsar betreffende draslanden (“wetlands”).  
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3 Projecten 

3.1 Poortwacht 

In 2015 is project Poortwacht Curaçao gestart. Doel van dit project is om te komen tot een 

structurele verbetering van de integriteit van de (Koninkrijks)grens van Curaçao. In fase 1 van 

dit project krijgt de integrale aanpak van de aanpak van de georganiseerde misdaad op Hato 

airport gestalte. In fase 2 zal de focus verschuiven naar aanpak van de georganiseerde misdaad 

rondom maritieme grens. Om het proces van integrale samenwerking op Hato airport een 

nieuwe impuls te geven, is gekozen voor een procesbenadering. Het vergt immers tijd om de 

traditionele overheidspartners op één lijn te krijgen en tegelijk de verbinding te maken met niet- 

traditionele partners als Hato airport zelf en de luchtvaartmaatschappijen.  

 

Afgelopen jaar zijn twee van de vier projectdoelstellingen behaald. De eerste behaalde 

doelstelling ziet op het invoeren van structureel overleg tussen betrokken partijen. Daartoe is het 

Hato-overleg ingevoerd waar het strategisch management van alle overheidspartners 

maandelijks bijeenkomt. Daarnaast is het motorkapoverleg ingesteld. Dit is een operationeel 

overlegorgaan waarin ook Curaçao Airport Partners, de exploitant van de luchthaven zitting 

heeft. Door deze periodieke overleggen is de tweede doelstelling inmiddels ook behaald 

namelijk het creëren van bewustwording en wederzijds begrip voor elkaars posities en 

(on)mogelijkheden.  

 

Verder is eind 2015 gestart met het uitvoeren van 100% controles van uitgaande reizigers 

middels een bolita-scanner om zo bolita-slikkers te kunnen opsporen. Dit proces draait 

inmiddels goed en levert de nodige ‘hits’ op. Op basis van onze informatiepositie wordt de lijst 

met criteria aan de hand waarvan vermeende bolita-slikkers middels profiling worden 

geïdentificeerd, continue bijgesteld.  

 

3.2 PREVENÍ I PROTEHÁ TA BO ASUNTU TAMBE !  

In het kader van het Project “Ta Basta  Awor!” is het OM in 2014 een public-private partnership 

aangegaan met Ennia en het grondwerk gelegd voor een “Tienda di Prevenshon” 

(preventiewinkel), bezegeld in een intentieverklaring getekend tijdens de Ennia conferentie 

“Prevent Now!” van november 2014. Het eerste project, gestart in 2015, te weten, een 

wijkpreventieproject, richt zich onder meer op inbraak- en overvalpreventie, maar ook op het 

tegengaan van verloedering, gepaard met de verbetering van verkeersveiligheid, het opzetten 

van een neighbourhood watch en repressieve maatregelen gericht op overlastveroorzakers in de 

Curaçaose wijken onder de slogan “PREVENÍ I PROTEHÁ TA BO ASUNTU TAMBE !”  
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Bij de keuze van het pilotproject is rekening gehouden met de 

mate van organisatie van de buurt zelf, de risico’s in de buurt (inbraken, atrako’s), 

aanwezigheid van school, toko en woningen en de afwezigheid van openbare orde 

problematiek.  Door een combinatie van verschillende criteria, is Noord Santa Rosa gekozen als 

kandidaat voor het eerste wijkpreventieproject. Deze buurt kent al een zekere organisatiegraad 

qua actieve instellingen en qua samenwerking tussen bewoners en instituties.  

 

Het OM Curaçao werkt voor deze pilot zowel samen met Ennia en ook de traditionele 

veiligheidspartners zoals het Ministerie van Justitie en het KPC, als met private bedrijven en 

overheidsinstellingen zoals Ennia, DOW, Aqualectra, Selikor, Forensic Services Caribbean en 

Kooyman. Door middel van deze publiek-private partnership is ervaring opgedaan in het 

verlagen van de criminaliteit en de verhoging van de veiligheidsbeleving van de 

buurtbewoners. Door middel van een nulmeting zijn de aandachtspunten in de wijk in kaart 

gebracht. Deze punten zijn vervolgens aangepakt door middel van een mix van preventie, 

repressie en bestuurlijke maatregelen. De eerste resultaten zijn bemoedigend. De resultaten van 

de interventies zijn geëvalueerd en de maatregelen die effect sorteren zullen vervolgens worden 

geïmplementeerd in meer wijken op Curaçao. 

 

3.3  Partydrugs 

Naar aanleiding van aanwijzingen met betrekking tot het toenemende gebruik van XTC en 

andere verdovende middelen onder stagiaires in Curaçao, is het OM in 2014 gestart met een 

fenomeenonderzoek naar het gebruik van partydrugs op Curaçao. Mede naar aanleiding van de 

aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen en de indicaties dat het gebruik en 

handel in partydrugs een stijgende lijn laat zien, is een integrale aanpak van het fenomeen 

opgestart. Medio 2015 zijn met een aantal partners, waaronder KPC, Kustwacht, Koninklijke 

Marechaussee, FMA en particuliere partner Wereldstage onder aansturing van het OM, een 

aantal overleggen gepleegd om na te gaan hoe elke organisatie kan bijdragen in de aanpak van 

partydrugs. 

 

3.4 Actieprogramma “Ta Basta Awor!” 

Vanaf einde juli 2014 heeft het parket als initiator en aanjager gefungeerd van het 

actieprogramma “Ta Basta Awor!” (TBA). Dit programma steunt op drie pijlers, namelijk 

repressie, interventie en preventie. Voor wat betreft reppressie zijn TBA teams opgezet 

bestaande uit KPC, Douane, VKC, Kustwacht, Curaçaose Militie en andere defensie eenheden. 

De TBA teams hebben de beschikking over vergaande bevoegdheden, met name de 

bevoegdheid om overal op Curaçao te allen tijde preventief fouilleringsacties te kunnen 

uitvoeren.  

 

Inmiddels is het actieprogramma “Ta Basta Awor!” een sterke ‘brandname’ geworden. In de 

loop van 2015 is de gedachte achter dit programma, namelijk het uitvoeren van preventieve 

controleacties met maximale zichtbaarheid naar de burger toe, verder ingedaald in de wijkteams 

van het KPC.  
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Door de wijkteams werden  in 2015 veelvuldig kleinschalige acties gehouden. Mede naar 

aanleiding van enkele gewelddadige incidenten die de samenleving schokten, zoals het 

neerschieten van twee politieambtenaren, is in het najaar van 2015 weer versterkt ingezet op 

grootschalige handhavingsacties. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de Curaçaose Militie. 

 

3.5 Top C Tur wowo riba bo! 

Het Project Top C “Tur wowo riba bo” is gericht op jeugdige veelplegers van high impact 

crimes, zoals atrakos. Het project is per 1 december 2014 van start gegaan met hulp en bijstand 

van de Gemeente Amsterdam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, 

de Top 600-aanpak. Alleen focus op repressie is niet effectief, dus  wordt daarnaast hulp en 

(na)zorg geboden. Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) 

problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt 

soms het hebben van verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en 

schooldropouts verdient ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te 

combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met 

hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is.  

Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van een nieuwe generatie jonge 

criminelen. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van 

hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor 

het subject. 

 

Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze 

‘nieuwe’ manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name 

bewerkstelligd door het SAMENwerken en door het bespreekbaar maken van zich voordoende 

knelpunten. Op deze manier worden de inspanningen van met name de kernpartners optimaal 

ingezet. Zo is er in samenwerking met het Ministerie van SOAW een voortraject binnen SDKK 

opgezet, waarbij de jongeren die vastzitten alvast worden voorbereid en klaargestoomd voor het 

verdere traject met baangarantie in het kader van het project ‘1000 Hoben na Trabou’ als ze 

eenmaal op vrije voeten zijn. Met het departement van Jeugdgezondheidszorg is ook een 

samenwerkingsverband opgezet in het kader van een intensievere monitoring van de 0 tot 4-

jarige broertjes en zusjes van de jongere op de Top C lijst. Met het Ministerie van Onderwijs 

worden momenteel gesprekken gevoerd voor het opzetten van een samenwerking in het kader 

van de derde pijler van de Top C aanpak.  Aan de broertjes en zusjes (brusjes) die niet 

schoolgaande zijn, moeten in het kader van preventie ook aandacht worden besteedt. 

 

In het kader van de opzet van een leerwerktraject voor de Top C doelgroep, is er op verzoek van 

de Minister van Justitie een werkbezoek vanuit Nederland afgelegd door de Stichting 

Herstelling op Curaçao. Stichting Herstelling heeft in het kader van de Top  600 aanpak in 

Amsterdam een leerwerktraject opgesteld voor de Top 600 doelgroep. Doel van het werkbezoek 

was om na te gaan in hoeverre een leerwerktraject voor de Top C doelgroep gewenst en 

haalbaar is.  
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Inmiddels heeft de stichting zich positief uitgelaten over de wenselijkheid van een 

leerwerktraject en wil de stichting hieraan ook bijdragen door het uitwisselen van kennis, 

expertise en ervaring. Verder zijn er in het jaar 2015 in het kader van de Top C aanpak twee 

conferenties georganiseerd, waarbij de opkomst zeer hoog was en waarbij met name werd 

gewezen op de noodzaak van samenwerking. 

 
 

 

 

 

3.6 Project Herstelrecht 

In 2015 is met 5 verdachten een herstelrecht sessie gedaan. Bij twee van deze verdachten zijn er 

daarna ook vervolgsessies gehouden en vervolg behandelingen gedaan. 

Op 4 september 2015 heeft het OM  een presentatie georganiseerd waarbij er meer informatie over 

herstelrecht werd gegeven. Tijdens deze presentatie konden zowel collega’s  van het OM als 

mensen vanuit de advocatuur en anderen die uitgenodigd werden om te horen wat Restorative 

Justice inhoud, welk impact het op Curaçao heeft en kan hebben en hoe het met name bij 

relationeel geweld gebruikt kan worden. Tenslotte was de week van 16 tot en met 22 november 

de internationale week van Restorative Justice. Het OM heeft gebruik gemaakt van de 

gelegenheid om gedurende die week in kranten, op televisie en op de radio informatie aan de 

gemeenschap te geven over herstelrecht.  
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4 Bedrijfsvoering 

4.1 Inleiding 

Ook op het gebied van bedrijfsvoering hebben in het dienstjaar 2015 enkele veranderingen 

plaatsgevonden. Zo is het team Executie en Ondersteuning naar een nieuw gebouw te Waaigat 

verhuisd. Ook hebben de nodige personeelsmutaties plaatsgevonden. Verder wordt in dit 

hoofdstuk even stilgestaan bij de gevolgde opleidingen en trainingen door het personeel. 

 

4.2 Personeel 

In het dienstjaar 2015 hebben de nodige personeelsmutaties plaatsgevonden. In oktober 2015 is 

een nieuwe OvJ van Justitie vanuit Nederland aangetrokken die de functie van een voormalig 

OvJ van Justitie heeft overgenomen. Tevens is een beleidsmedewerker aangetrokken die per juni 

2015 bij het Parket in dienst is getreden. Ook is de vacature kwaliteitssecretaris opengesteld die 

tezamen met de parketsecretarissen gaat werken aan de kwaliteit van het parketsecretariaat. 

 

Stagiaires  

Vanuit het streven van het Parket Curaçao om jonge mensen van ons eiland de kans te geven om 

ervaring op te doen in een dynamische organisatie als het OM, heeft het Parket ook in 2014 weer 

stageplaatsen beschikbaar gesteld bij de Parketadministratie, waarbij de stagiaires onder 

begeleiding van ervaren medewerkers vertrouwd werden gemaakt met de werkzaamheden van 

deze organisatie. Zo zijn er in het kader van de aanpak ‘Top C Tur wowo riba bo’ 

achtereenvolgens twee stagiaires aangenomen die als achtergrond Rechten of ‘sociaal-juridisch 

werker’, die met name het projectsecretariaat van de Top C aanpak op zich hebben genomen. 

Verder heeft het Team Executie en Ondersteuning diverse stagiaires begeleid in de loop van 

2015. 

 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

In het jaar 2015 zijn met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim onder de medewerkers van het Parket Curaçao zal het percentage van 4.5% 

niet overstijgen. In 2015 is niet consequent bijgehouden en geregistreerd wanneer medewerkers 

zich ziek melden. Met de komst van PRIEM 2.0 zal ziekteverzuim als prestatie-indicator worden 

meegenomen, zodat een beter zicht kan worden verkregen in de mate van ziekteverzuim onder 

het personeel. 
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4.3 Opleidingsplan 

Voor het opleidingsplan 2015 werd aangesloten bij de uitgangspunten van de 

kwaliteitsontwikkeling, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsplan Inrichting OM. Een deel van de 

opleidingen heeft uit praktische en financiële overwegingen gecombineerd met het parket van 

de PG plaatsgevonden.  

In het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in trainingen en cursussen voor het personeel. De 

medewerker slachtofferhulp heeft een cursus ‘restorative practices’ afgerond. De 

parketsecretarissen hebben in het afgelopen jaar diverse cursussen gevolgd en seminars 

bijgewoond, waaronder de BOB-cursus. Een aantal collega’s hebben de cursus ‘Opzet, Schuld en 

Deelnemingsvormen’ gevolgd en met succes afgerond. Voor alle juristen is de jaarlijkse 

‘Actualiteitencursus Strafrecht en Strafprocesrecht’ van SSR. 

 

De nieuwe beleidsmedewerker heeft als Projectleider van de aanpak Top C ‘Tur wowo riba bo’ 

een cursus LVB (licht verstandelijke beperking) gevolgd, gezien de hoge prevalentie van LVB-

jongeren op de Top C lijst. Verder is er een training Mensenhandel georganiseerd door het 

Ministerie van Justitie waar de beleidsmedewerker en tevens lid van de Werkgroep 

Mensenhandel aan heeft deelgenomen.  Ook de miniconferentie ‘Human Trafficking and 

Human Smuggling’ hebben diverse OvJ’s en parketsecretarissen bijgewoond. Daarnaast heeft 

ieder medewerker de mogelijkheid korte cursussen/trainingen te volgen. Ten behoeve van 

Europees-Nederlandse medewerkers van het parket wordt een cursus Papiamentu aangeboden. 

 

Themadag en teambuilding 

Voor de OvJ’s is een themadag georganiseerd dat in het teken stond van ‘teambuilding’. Een 

trainer en motivator is hierbij ingeschakeld om met name in te gaan op het ‘bespreekbaar maken 

van onderwerpen en knelpunten’ en het stimuleren van samenwerken. 

 

4.4 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 PRIEM. Met de komst van de afdelingen Executie 

en Ondersteuning en Strategie en Beleid, is een start gemaakt met de aanpak ter verbetering van 

zowel PBB als PRIEM, om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het systeem te verhogen. 

 

PRIEM 

In overleg met de PRIEM-gebruikers is er een 2015 geïnvesteerd in de totstandkoming van een 

meer gebruikersvriendelijker PRIEM systeem met verschillende extra modules, het zogeheten 

PRIEM 2.0.   
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4.5 Huisvesting  

In november 2015 is het team van ‘Paga bo But’  

(Ondersteuning en Executie) verhuisd naar een nieuwe locatie 

te Waaigat alwaar ook andere projectteams gehuisvest zijn. 

Inzake de praktische zaken die na de verhuizing van team 

Ondersteuning en Executie anders geregeld moesten worden 

(zoals bodedienst) is middels een werkproces naar alle 

medewerkers gestuurd. Tevens werd er een groot 

openingsfeest gehouden, waarbij een aantal belangrijke 

ketenpartners zijn uitgenodigd. 

 

4.6 Beveiliging 

In 2014 is op basis van het in april 2014 uitgebrachte Rapport Veiligheid OM  een versneld 

programma uitgevoerd met betrekking tot beveiliging van de werkomgeving van de 

medewerkers van het parket. In een aantal gevallen zijn ook veiligheidsaanpassingen gedaan in 

de leefomgeving van medewerkers. In 2015 is dit proces verder uitgewerkt en toegepast, onder 

meer met extra beveiliging van een particulier beveiligingsbedrijf. 

 

4.7 Zittingsconvenant 

Er bestaat reeds een zittingsconvenant tussen het gerecht in eerste aanleg en het parket in eerste 

aanleg Curaçao. Hierin zijn afspraken afgelegd omtrent het zittingsrooster, appointering en de 

gang van zaken op de zitting. Dit convenant wordt iedere zes maanden geëvalueerd. Het OM 

Curaçao heeft wel haar bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een gemeenschappelijk 

zittingsconvenant dat alle Parketten binnen OM Carib omvat. 

 

4.8 Doorontwikkeling organisatie 

In het kader van het programma doorontwikkeling parket Curaçao is per 1 mei 2015 de 

organisatie opnieuw ingericht. Twee operationele teams zijn samengevoegd tot het team 

operatie waarin alle OvJ’s, alle parketsecretarissen en een deel van de administratie in onder 

gebracht zijn. Door deze clustering van functies (en dus functionaliteiten) was het eenvoudiger 

om de werkprocessen te stroomlijnen en er vervolgens op te sturen. Tevens is per 1 mei 2015 een 

rechercheofficier aangesteld. De rechercheofficier is verantwoordelijk voor het sturen en wegen 

van de onderzoeken alsook voor de kwaliteit van de onderzoeken. De HOvJ, het 

plaatsvervangend hoofd en de rechercheofficier vormen de parketleiding. 
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Figuur 2. Organogram organisatie OM 
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5 Waardering door de omgeving 

Het OM streeft ernaar om zichzelf als organisatie een spiegel voor te houden, door het uitvoeren 

van tevredenheid- en/of waarderingonderzoeken. Het is gewenst dat de organisatie goed op de 

hoogte is van wat externen over de producten, dienstverlening en samenwerking van het OM 

denken. Wat verwachten zij van het OM en hoe ervaren en waarderen zij het OM? Dit 

instrument dient ter ondersteuning bij de ontwikkeling van een beter functioneren van de 

organisatie ten opzichte van klanten van het OM, maar ook ten opzichte van medewerkers van 

het OM zelf. 

 

5.1 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

In februari 2016 is onder de werknemers van het parket in eerste aanleg van Curaçao een 

enquête gehouden. De vragen betroffen onderwerpen aangaande de mate van tevredenheid 

over de aanpak van het managementteam in het kader van de bedrijfsvoering, de 

voorzieningen, communicatie en de onderlinge verhoudingen tussen medewerkers over het jaar 

2015. 

 

Het MTO werd in 2015 voor het eerst digitaal afgenomen, wat geen daling in de respons heeft 

opgeleverd (26 in vergelijking met 25 in 2014). Op hoofdlijnen verschilt de uitkomst van het 

MTO niet heel erg met de uitkomsten van de MTO’s van de voorgaande jaren. Hieronder volgt 

een korte uiteenzetting van de uitkomsten van het onderzoek:  

 

 77% van de collega’s komt met plezier naar zijn of haar werk en voelt zich thuis in de 

organisatie; 

 89% geeft aan als ze ergens mee zitten altijd bij de leidinggevende binnen te kunnen 

lopen; 

 60% vindt dat de leiding zijn of haar inzet waardeert, 30% voelt enigszins waardering, 

10% voelt geen waardering; 

 Over aanspreken en samenwerken binnen onze organisatie zijn de meningen zeer 

verdeeld; 

 De organisatie krijgt als cijfer gemiddeld een zeven. 
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6 Begroting / Financiën 

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

Antilliaanse guldens per 31 december 2015.De cijfers betreffen het jaar 2015. Geen 

accountantscontrole is toegepast op de cijfers. 

 

 

Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal                 7.960.300                       6.881.880                 1.078.420 

Personeelskosten 6.384.900                5.249.485                     1.135.415               

Salarissen en uitkeringen 4.861.700                3.913.236                     948.464                  

Pensioen en sociale lasten 1.003.600                664.924                        338.676                  

Inhuur personeel 283.700                   579.351                        295.651-                  

Overige personeelskosten 235.900                   91.974                          143.926                  

Huisvestingskosten 742.300                   788.190                        45.890-                    

Transportkosten 100.400                   115.382                        14.982-                    

Algemene kosten 732.700                   728.823                        3.877                      

Openbaar Ministerie Curacao
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Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal                 7.960.300                 6.881.880           1.078.420 

Totaal Parket 7.960.300                6.881.880               1.078.420          

Personeelskosten 6.384.900                5.249.485               1.135.415          

Salarissen en uitkeringen 4.861.700                3.913.236               948.464             

Salarissen en lonen 4.413.000                3.544.958               868.042             

Kindertoelage 19.200                     13.778                    5.422                 

Vakantie-uitkering/toelage 265.000                   222.659                  42.341               

Overige uitkering en toelage 38.800                     79.092                    40.292-               

Medische-/keuringskosten 125.700                   29.734-                    155.434             

Kosten BVZ -                              82.482                    82.482-               

Pensioen en sociale lasten 1.003.600                664.924                  338.676             

Toeslag AOV/AWW 285.800                   218.587                  67.214               

Toeslag AVBZ 23.500                     17.992                    5.508                 

Pensioen premie 662.200                   428.345                  233.855             

Bijdrage ZOG 32.100                     -                              32.100               

Inhuur personeel 283.700                   579.351                  295.651-             

Schoonmaak pers v. derden 60.000                     64.553                    4.553-                 

Stagiaires en uitzendkrachten 17.100                     147.745                  130.645-             

Vertaal / tolk kosten 53.600                     39.426                    14.174               

Kosten uit- / terugzending 153.000                   28.822                    124.178             

Personeel van derden -                              298.806                  298.806-             

Overige personeelskosten 235.900                   91.974                    143.926             

Cursus en opleidingen 130.000                   27.516                    102.484             

Dienstkleding 19.000                     615                         18.384               

Kosten maaltijd -                              -                              -                        

Overige personeelskosten 86.900                     63.842                    23.058               

Huisvestingskosten 742.300                   788.190                  45.890-               

Electra 175.900                   115.851                  60.049               

Water 5.600                       3.572                      2.028                 

Huisvestingskosten 451.600                   445.514                  6.086                 

Onderhoud Gebouw 29.300                     159.170                  129.870-             

Verzekeringskosten gebouw 25.800                     -                              25.800               

Onderhoud Airco's 25.700                     15.951                    9.749                 

Huishoudelijk artikelen 15.600                     25.554                    9.954-                 

Overige huisvestingskosten 12.800                     22.579                    9.779-                 

Openbaar Ministerie Curacao
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Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Transportkosten 100.400                   115.382                  14.982-               

Brandstofkosten 23.900                     17.344                    6.556                 

Onderhoud transport -                              3.425                      3.425-                 

Verzekeringskosten transport -                              -                              -                        

Lease transportkosten 76.500                     91.397                    14.897-               

Overige transportkosten -                              3.216                      3.216-                 

Algemene kosten 732.700                   728.823                  3.877                 

Reis en verblijfskosten 130.800                   98.883                    31.917               

Vergader- en presentatie kosten -                              732                         732-                    

Kantoorbehoeften 47.400                     61.092                    13.692-               

Papier, druk en bindwerk 41.000                     36.730                    4.270                 

Huur/lease Kantoor apparatuur 51.100                     51.233                    133-                    

Aankoop software/licentie en disc 40.500                     -                              40.500               

Telefoon en faxkosten 96.000                     149.503                  53.503-               

Porto en vrachtkosten 85.800                     32.197                    53.603               

Abonnementen/lektuur/internet 53.300                     62.428                    9.128-                 

Onderhoud duurzame roer. goed 1.900                       -                              1.900                 

Onderhoud hard-software infrastr. 22.400                     4.517                      17.883               

Representatie/voorlicht 5.300                       7.102                      1.802-                 

Aankoop kleine inventaris 15.600                     14.662                    938                    

Specifieke kosten orde/rust -                              181.601                  181.601-             

Uitbesteedwerk 7.700                       -                              7.700                 

Bankkosten -                              2.253                      2.253-                 

Accountantkosten -                              -                              -                        

Consultancy 101.600                   21.518                    80.082               

Kwaliteitstoetsing (ISO) -                              -                              -                        

Overige algemene kosten 32.300                     4.372                      27.928               

Openbaar Ministerie Curacao
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Gebruikte afkortingen 

 

AJJC  Ambulante Justitiële Jeugdzorg 

BFO  Bureau Financiële Onderzoeken 

BOB  Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 

CRwOM Consensus Rijkswet Openbare Ministeries 

DOW  Dienst Openbare Werken 

FMA  Fundashon pa Mancho di Adikshon 

HOvJ  Hoofdofficier van Justitie 

HURA  Hustisia Rapido 

JCO  Justitieel Casusoverleg 

JJIC  Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao 

KPC  Korps Politie Curaçao 

MTO  Medewerkerstevrededenheidsonderzoek 

OM  Openbaar Ministerie 

OPV  Oproepingsproces-verbaal 

OvJ  Officier van Justitie 

PBB  Paga Bo But 

PIJ  Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen 

PG  Procureur-generaal 

PPG  Parket Procureur-generaal 

PRIEM  Parket Registratie. Informatie en Managementsysteem 

RC  Rechter-commissaris 

SDKK  Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou 

SSR  Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging  

TIO  Team Inlichting & Opsporing 

TIP  Trafficking in Persons 

TIRP  Terrorism Information and Repression Platform 

TUL  Tenuitvoerlegging 

VKC  Vrijwilligers Korps Curaçao 

VVC  Veel Voorkomende Criminaliteit 
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Contactgegevens 

 

 

Adres 

Tempel Emanu-El 

Hendrikplein z/n 

Willemstad, Curaçao 

E-mailadres 

parket.curacao@omcarib.org 

Telefoonnummer 

(+5999) 434 2100 

Faxnummer 

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

 

 

Locatie Waaigat:  

Adres 

Abraham Mendes Chumaceiro Blvd 11 

Scharloo 

Willemstad, Curaçao 

E-mailadres 

parket.curacao@omcarib.org 

Telefoonnummer 

(+5999) 434 2100 

Faxnummer 

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

mailto:parket.curacao@omcarib.org
mailto:parket.curacao@omcarib.org

