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Voorwoord 

Bijgaand bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Met dit jaarverslag legt het parket PG 

verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.  

 

Het jaar 2015 is voor het OM een veelzijdig jaar geweest, waarin het bijna dagelijks in de 

publieke belangstelling stond. Stuk voor stuk zagen de parketten in eerste aanleg zich 

geconfronteerd met geruchtmakende zaken die veel maatschappelijke beroering 

veroorzaakten. Daarnaast heeft het OM ook zelf actief de media opgezocht om tekst en uitleg 

te geven over het vervolgingsbeleid, over de diverse projecten die in de landen onder regie 

van het OM zijn ontwikkeld dan wel om in algemene zin informatie te verstrekken over het 

werk van het OM. 

 

Het OM heeft ook in 2015 een duidelijk signaal afgegeven dat een continue investering op 

het terugdringen van de criminaliteit onverminderd hoog op de agenda blijft staan. Het OM 

heeft definitief gekozen om naast haar klassieke taak, zich op te werpen als initiator van tal 

van projecten. Hierbij wordt samengewerkt met een breed scala aan justitiële partners. Ook 

de non-conventionele partners worden steeds vaker en actiever opgezocht om samen op te 

treden.  

 

Niet onvermeld mag blijven dat ook de interne organisatie van de verschillende OM’s zich in 

2015 heeft doorontwikkeld naar een professioneler OM. Terugkijkend op 2015 beschouw ik 

het jaar voor het OM als een jaar waarin de (beleidsmatige) aanpak van prioriteiten in de 

rechtshandhaving duidelijk zijn geïdentificeerd. Het is ook een jaar geweest waarin de 

verdere stappen zijn gezet richting een andere denk- en werkwijze binnen het OM. Dit heeft 

onder meer geleid tot de oprichting van het Team Bestrijding Ondermijning en het 

Afpakteam. 

 

 

 

A.R.E. Schram 

Procureur - Generaal 
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1 Organisatie van het OM 

Het 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.  

 

De landen Curaçao, Sint Maart en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(de BES) hebben elk een eigen zelfstandig OM onder leiding van een hoofdofficier van 

justitie (HOvJ). Aan het hoofd van de OM’s staat één gezamenlijke PG. Het parket  PG 

bevindt zich in Curaçao, maar de PG houdt feitelijk kantoor in elk land. De PG ziet zich in 

een positie waarin hij verantwoording aflegt aan de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van 

Curaçao, Sint Maarten en Nederland en hen gevraagd en ongevraagd adviseert in kwesties 

die de taken van het OM raken. Daarnaast is de PG, als hoofd van de gehele OM-organisatie, 

het aanspreekpunt van het OM voor de Ministers van (Veiligheid en) Justitie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Schematische tekening van het parket PG. 

 

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

Het parket in tweede aanleg oftewel het bureau AG vormt onderdeel van het parket PG. Het 

betreft één bureau met twee standplaatsen, te weten Sint Maarten en Curaçao, van waaruit 

alle landen worden bediend. 

 

Behalve de in de Rijkswet OM’s1 genoemde taken en bevoegdheden, is de PG ook 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanpak van de grensoverschrijdende 

ondermijnende criminaliteit en de algemene rechercheprocessen. Hierin wordt de PG 

geadviseerd door de CRO van de afdeling Strategie en Beleid. Deze afdeling is tevens belast 

                                                      
1 Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen; Stb. 2010, no. 336. 
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met de ontwikkeling van het strategisch beleid alsmede het houden van toezicht op de 

prestatieafspraken welke gemaakt zijn met de OM’s van de landen en specialistische teams. 

 

Het parket PG kent sinds 2015 twee nieuwe onderdelen, te weten het TBO en het Afpakteam. 

Het eerste houdt zich bezig met de aanpak van ondermijning in het Caribisch gebied , met de 

focus op Sint Maarten, maar ook zichtbaar en merkbaar in de andere landen. Het Afpakteam 

is een integraal team dat bestaat uit verschillende opsporingsdiensten die gezamenlijk 

crimineel geld af pakken. 

 

Het parket PG beschikt tenslotte ook over een Bedrijfsbureau welke verantwoordelijk is voor 

het beheer van alle eerstelijns parketten. Dit Bedrijfsbureau ondersteunt de parketten opdat 

die zich voornamelijk kunnen richten op het primaire proces, te weten de strafrechtelijke 

handhaving van de rechtsorde.  
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2  Strategie en Beleid 

2.1 Toezicht 
 

2.1.1 Intern toezicht 

 

Planning en Control Cyclus 

De PG houdt toezicht op het werk van de OM’s op de eilanden door middel van een 

‘planning en control’-cyclus. Bij aanvang van ieder planjaar maakt de PG afspraken met de 

HOvJ’s over de te leveren en geleverde prestaties van de parketten in eerste aanleg. Hierbij 

wordt de afweging gemaakt welke prestaties “er toe doen” en voor het OM een helder beeld 

geven van de ontwikkelingen van de criminaliteit op de eilanden en de ontwikkelingen 

binnen de eigen organisatie 

 

Door middel van kwartaal rapportages en overleggen stellen de HOvJ’s de PG in kennis van 

de behaalde prestaties. De rapportages vormen de grondslag voor de voortgangsgesprekken 

die de PG ieder kwartaal houdt  met de HOvJ’s, waarbij ze in staat worden gesteld de 

behaalde prestaties toe te lichten. In de voortgangsgesprekken worden ook knelpunten 

besproken welke van invloed kunnen zijn op de prestaties. Op basis van de tussentijdse 

resultaten vindt bijsturing vanuit het parket PG plaats. De resultaten van de parketten in 

eerste aanleg zijn verwerkt in hun eigen jaarverslagen.  

 

Het TBO heeft om de 6 weken een overleg met de PG om hem in kennis te stellen van de 

ontwikkelingen. De ontwikkelingen van het TBI staan beschreven in hoofdstuk twee. Het 

Afpakteam praat de PG om de 6 weken bij over de behaalde resultaten. Daarnaast heeft het 

Afpakteam de Minister van Justitie en de Minister van Financiën middels een 

voortgangsrapportage op de hoogte gesteld van eerste resultaten en daarmee 

verantwoording afgelegd. Een summiere beschrijving van de resultaten van het Afpakteam 

is daarom opgenomen in hoofdstuk 2.  

 

Tot slot zijn ook met het bureau AG prestatieafspraken gemaakt. De resultaten van het 

bureau van de AG zijn in het vierde hoofdstuk van dit jaarverslag terug te vinden. 
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2.1.2 Extern toezicht 

 

Driehoeksoverleggen 

Gedurende het jaar heeft de PG voor zover mogelijk eens per maand2 overleg gevoerd met 

de korpschef, de HOvJ en de korpsbeheerder3 van elk van de drie politiekorpsen. Tijdens het 

zogenoemde “driehoeksoverleg” worden onder meer aan de orde gesteld de 

criminaliteitsbeelden op de respectievelijke eilanden alsmede beleidsonderwerpen zoals 

ondermijning, veel voorkomende criminaliteit en de high impact criminaliteit. Indien, bij 

hoge uitzondering,  het logistiek niet mogelijk is om persoonlijk bij het overleg aanwezig te 

zijn, nam de HOvJ ter plekke waar namens de PG.  

 

In het geval van het grote driehoeksoverleg van de BES eilanden zijn de eerste stappen gezet 

om het overleg zo efficiënt mogelijk in te richten. Hierbij de is de mogelijkheid verkend om 

het beheersoverleg KPCN te combineren met het grote driehoeksoverleg. Niet alleen kan er 

dan een effectieve koppeling plaatsvinden tussen de agenda’s van beide overleggen, maar 

daarnaast heeft de samenvoeging ook een kostenbesparende werking. 

 

Landsrecherche/Rijksrecherche 

In 2015 is verder gewerkt aan de opbouw van de Landsrecherche Curaçao en de 

Landsrecherche Sint Maarten tot volwaardige diensten zoals weergegeven in het programma 

“Verbetering Landsrecherches Curaçao en Sint Maarten”. Het doel van het programma is om 

beide landsrecherches naar volwaardig opererende organisaties te laten groeien zowel in 

kwantitatieve als kwalitatieve zin in 2019. Het programma biedt de ruimte om elke 

organisatie een ontwikkeling te laten ondergaan die past in de lokale situatie. De 

ontwikkelingen van de organisaties zijn mede afhankelijk van een aantal externe factoren 

zoals financiering en personele bezetting.  

 

Het afgelopen jaar zijn de overleg structuren zoals bepaald in de respectievelijke wetgeving 

op beheersmatig, strategisch en operationeel niveau verder bestendigd. Tevens is binnen de 

organisaties begonnen met het ontwikkelen van een afdeling die zich specifiek zal richten op 

informatie vergaring en veredeling, conform de beoogde doelstelling om meer projectmatige 

zaken op te pakken. In 2015 is begonnen met de eerste verkenningen van projectmatig 

werken. 

 

 

 

 

                                                      
2 In de BES werden op elk van de drie eilanden afzonderlijke driehoeksoverleggen gehouden en eens 
per zes maanden een ‘grote driehoek’ van de drie eilanden gezamenlijk. Deelnemers van het 
grotedriehoeksoverleg zijn de PG, de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de korpschef 
KPCN en de HOvJ BES. 
3 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 Veiligheid en Justitie, die zijn bevoegdheid gemandateerd heeft aan de Directeur 
Generaal Politie (DG-Pol) van zijn ministerie.. 
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Deze ontwikkeling zal in het 2016 worden voortgezet, zowel binnen de organisaties zelf als 

binnen het strategisch operationeel overleg. Eind 2015 is een aanzet gemaakt met het 

instellen van een CCLR dat het keuze proces in onderzoeken en prioritering moet gaan 

bepalen. Hieraan nemen, onder voorzitterschap van de CRO, de HOvJ en het Hoofd 

Landsrecherche deel. In 2016 zal de CCLR verder uitgewerkt worden.  

 

In het verbeterprogramma is opgenomen dat de CRO elk kwartaal zijn bevindingen 

rapporteert aan de PG. Deze frequentie is niet haalbaar gebleken. Afgesproken is dat 

jaarlijks, rond het JVO in de maand juni, een presentatie gegeven wordt waarin over de 

voortgang wordt gerapporteerd. 

 

Voor wat betreft de inzet van de Rijksrecherche is gebleken dat strategisch operationeel 

overleg nader aandacht behoeft. De beperkingen in kwantitatieve zin van de Rijksrecherche 

en het werken op 3 eilanden vergen vaker afstemming dan in 2015 plaats heeft gevonden. In 

2016 zal dit een extra punt van aandacht zijn. Ook de Rijksrecherche heeft de ontwikkeling 

naar meer informatie gestuurd optreden in ontwikkeling en een eerste aanzet hiertoe heeft 

plaatsgevonden.  

 

2.2 Koninkrijkssamenwerking 
 

2.2.1 JVO 

Het JVO heeft als doel de justitiële samenwerking binnen het Koninkrijk te bevorderen. 

Tijdens de overleggen tussen de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk, 

worden nadere afspraken gemaakt en onderhandelingen gevoerd over situatie rondom de 

rechtshandhaving op de eilanden. Alhoewel per eiland verschillend, kennen de eilanden een 

aantal gemeenschappelijke uitdagingen welke gedurende het overleg aan de orde worden 

gesteld.  

 

De PG neemt op eigen titel deel aan het overleg en heeft tijdens het overleg in januari 2015 

inzicht gegeven over de criminaliteitsbestrijding in het Caribisch gebied. Hierbij zijn de 

ondermijnende en financiële criminaliteit genoemd als grootste bron van zorg voor de 

komende jaren. Gebleken is dat de landen binnen het koninkrijk thans onvoldoende in staat 

zijn om deze vormen van criminaliteit adequaat te bestrijden daar dit een specialistische 

aanpak vergt.  

 

2.2.2 KPG-overleg 

Het KPG-overleg dient mede ter voorbereiding van het JVO en komt bijeen voorafgaand aan 

het JVO. Tijdens de overleggen worden afspraken gemaakt inzake de intensivering van de 

samenwerking binnen het Koninkrijk op het gebied van de versterking van de 

rechtshandhavingketen alsmede de personele uitrusting van de OM’s in het Caribische deel 

van het Koninkrijk. Aan het overleg nemen deel de PG van Curaçao, van Sint Maarten en 

voor de BES, de PG van Aruba en de voorzitter van het Nederlandse College van PG’s. 
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2.2.3 Vierhoeksoverleg 

Het Vierhoeksoverleg Curaçao heeft 3 keer plaatsgevonden in 2015. Op Sint Maarten heeft 

dit overleg 4 keer plaatsgevinden in 2015. 

 

2.3 Prioriteiten in de opsporing 
 

2.3.1 Grensoverschrijdende criminaliteit 

De stijging op het gebied van de lokaal ernstige criminaliteit, de zogenaamde HIC uit het jaar 

2014 heeft zich in het jaar 2015 voortgezet. Het dieptepunt was de gewapende overval op 

Sint Maarten waarbij een politieambtenaar is neergeschoten en komen te overlijden. Niet 

alleen in kwantitatief opzicht maar ook in ernst van toegepast geweld is de ernst van de HIC 

toegenomen. Zo zijn ook op Curaçao politieambtenaren beschoten en gewond geraakt. In 

2015 heeft dit onder meer tot gevolg gehad dat de aanpak van grensoverschrijdende 

criminaliteit op Curaçao en Sint Maarten onder druk is komen te staan, en onderzoeken 

soms op minder voortvarende wijze opgepakt zijn kunnen worden. Op de BES eilanden is 

dit gevolg minder merkbaar geweest.  

 

Er is een direct verband tussen een groot deel van de moordonderzoeken en de 

onderliggende grensoverschrijdende criminaliteit zoals verdovende middelen handel en/of 

wapen handel. Interregionaal en/of  internationaal opererende en elkaar beconcurrerende 

groeperingen (gangs) hebben een relatie met de lokale HIC.  

 

De CRO is mede bepalend geweest in de inzet van de opsporingsdiensten op het onderwerp 

van grensoverschrijdende criminaliteit. In 2015 heeft er inzet plaatsgevonden op de thema’s 

internationale verdovende middelen handel, internationale wapenhandel, internationaal 

witwassen van gelden, internationale corruptie en mensenhandel en mensensmokkel. Naast 

de eigen onderzoeken is de inzet op het gebied van interregionale en internationale 

samenwerking gewaarborgd.  

 

In 2015 is door de OM leiding in de landen besloten om een aantal dieptespecialismen bij een 

eerstelijns parket te beleggen maar ten dienste te stellen van het hele Caribisch gebied. De 

uitwerking van de dieptespecialismen zal in 2016 nader plaatsvinden. Bijzondere aandacht 

verdienen de specialismen op het gebied van terreurbestrijding, witwassen, forensische 

opsporing en cybercrime.  

 

De resultaten met betrekking tot de Top X van het RST om de samenhang in de aanpak van 

grensoverschrijdende criminaliteit te waarborgen zijn in die zin teleurstellend gebleken nu 

de daartoe benodigde uitwisseling van informatie tussen de landen en het RST te wensen 

heeft overgelaten. Op Sint Maarten hebben de criminele inlichtingen afdelingen bij RST en 

Kustwacht/Koninklijke Marechaussee de hele tweede helft van 2015 stil gelegen. In 2016 zal, 

mede hierdoor, nadrukkelijker ingezet worden op informatie vergaring en informatiedeling. 

De CRO zal hierbij een initiatief nemende rol in vervullen.  
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Team Bestrijding Ondermijning 

De PG’s in het Caribisch gebied hebben begin 2015 hun visie inzake de 

criminaliteitsbestrijding in het Caribisch gebied uiteengezet. De grootste bron van zorg in de 

landen voor de komende jaren zijn de ondermijnende en financiële criminaliteit. 

Geconstateerd wordt dat voor een grondige aanpak van deze criminaliteitsvormen een 

structurele en ketenbrede verbetering van de criminaliteitsbestrijding noodzakelijk is.  

Hiertoe is bij brief van 1 juli 2015 door de Minister van Veiligheid en Justitie van Nederland 

een eerste aanzet gegeven tot verbetering van de criminaliteitsbestrijding. Aan de PG is 

opdracht gegeven om via een gerichte programmatische aanpak, rechtstreeks aangestuurd 

door het parket PG, de  grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit in het Caribisch 

gebied aan te pakken. Voor een periode van 2 jaar is door de Nederlandse overheid een 

bedrag van ongeveer 22 miljoen euro ter beschikking gesteld ter versterking van de expertise 

en capaciteit bij het RST, het Gemeenschappelijk Hof en het OM.  

 

Ten aanzien van de ondermijning hanteert het OM de volgende definitie: 

 

Het verzwakken of misbruiken van de structuur van ons Koninkrijk, leidend tot een aantasting van 

haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. 

 

Uit deze definitie volgt dat ondermijnende criminaliteit (ei)land overstijgend is en daarmee 

tevens grensoverschrijdend is. 

 

In 2015 is het TBO ingericht als onderdeel van het parket PG. Dit team, dat uiteindelijk uit 9 

fte zal bestaan, richt zich de komende 2 jaren uitsluitend op de aanpak van ondermijning in 

het Caribisch gebied , met de focus op Sint Maarten, maar ook zichtbaar en merkbaar in de 

andere landen.  

 

2.3.2 Aandachtspunten 

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de aantallen geweldsmisdrijven en levensdelicten 

nog altijd onderwerp van aanhoudende zorg vormen en de oorzaak zijn van 

maatschappelijke onrust. Deze aandachtspunten worden meegenomen in het justitieel 

beleidsplan waaraan mede door het OM van het desbetreffende land invulling wordt 

gegeven. Voor meer informatie inzake de behaalde resultaten van de individuele parketten 

in eerste aanleg, wordt verwezen naar de respectievelijke jaarverslagen. 

 

Daarnaast zijn vanuit het parket PG aandachtspunten benoemd welke land overstijgend van 

aard zijn en in meerdere landen aan de orde zijn gesteld. 

 

Samenwerking 

Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de OM-onderdelen in het 

Caribisch gebied. Gebleken is dat een gestructureerde samenwerking bewerkstelligd kan 

worden door een aantal specialismen te verdelen over de parketten. Hierdoor wordt één 

medewerker de dieptespecialist ten behoeve van het gehele OM in het Caribisch gebied.  
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De dieptespecialist fungeert onder meer als vraagbaak voor zijn collega’s en verschaft raad 

en daad in strafzaken en onderzoeken waarin het specialisme noodzakelijk is. Een van de 

specialisten is witwassen. 

 

Executie 

Het aanleverende parket in eerste aanleg draagt de verantwoordelijkheid voor de executie 

van rechterlijke beslissingen. De PG heeft hierbij een toezichtfunctie en legt verantwoording 

hieromtrent af aan de Ministers van (Veiligheid en) Justitie. Echter, de situatie in de detentie 

inrichtingen in de landen blijft onveranderlijk een punt van grote zorg. Er moeten vaak 

keuzes gemaakt worden bij de executie van vrijheidsbenemende straffen met als gevolg 

mogelijke aantasting van de effectiviteit van de strafrechtspleging. 

 

In het afgelopen jaar heeft de PG het daarheen weten te geleiden dat de situatie in de 

inrichtingen op de agenda werd geplaatst van het driehoeksoverleg. Ook zijn gesprekken 

met het management van de faciliteiten aangegaan. De detentie inrichtingen beschikken 

thans niet over de noodzakelijke faciliteiten om te voorzien in de behoefteniveaus van 

bepaalde risicoprofielen. Dit zijn echter wel enkele cruciale randvoorwaarden wilt het OM 

haar taak naar behoren kunnen uitvoeren.  

 

Mede door deze situatie zag het parket PG het afgelopen jaar een stijging in het aantal 

verzoeken, met name afkomstig van Curaçao, om gedetineerden over te brengen naar 

penitentiaire inrichtingen in Nederland op grond van de onderlinge regelingen 

beschikbaarstelling detentiecapaciteit. De beperkte detentiefaciliteiten hebben er ook toe 

geleid dat vanuit het parket PG meer gestuurd is op de inzet van alternatieve 

sanctioneringsmogelijkheden door de parketten in eerste aanleg. Hierbij kan gedacht worden 

de inzet van elektronisch toezicht, de werkstraf en/of begeleiding, maar ook het seponeren 

van een strafzaak onder voorwaarde van betaling van een geldsom.  

 

Tot slot is er op Curaçao monitorwerkgroep in leven geroepen bestaande  uit 

vertegenwoordigers van het ministier van justitie, het KPC en het OM. De werkgroep zal aan 

de slag gaan met de aanbevelingen voortkomende uit de rapportages van de Raad voor de 

Rechtshandhaving waarvan een onderdeel betrekking heeft op de executie en de situatie in 

de detentie inrichtingen. 

 

Financiële criminaliteit 

 

Afpakken 

In 2015 is door de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van Curaçao de 

opdracht verstrekt aan de PG om een integraal Afpakteam op te zetten. Het Afpakteam heeft 

als doel om gedurende een pilotperiode van 1 jaar crimineel wederrechtelijk verkregen 

vermogen af te pakken. Het team is sinds september actief en zal ook in 2016 de afpakacties 

voorzetten. Neveneffect van het afpakteam is de integrale samenwerking welke is ontstaan 

tussen de deelnemende instanties. Duidelijk is dat er wordt opgetreden als een gezamenlijke 

overheid. De verantwoording over het Afpakteam heeft middels een voortgangsrapportage 

plaatsgevonden aan de Minister van Justitie en de Minister van Financiën van Curaçao. 
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Duradero 

Het project Duradero ziet toe op de versterking en de verduurzaming van de capaciteit van 

het OM Curaçao, specifiek op het terrein van financieel-economische onderzoeken. De PG 

was als voorzitter van de begeleidingscommissie betrokken bij dit project. Na 2 jaar 

Duradero kan worden vastgesteld dat het OM met een toenemende snelheid een financieel-

economische focus aanbrengt in de werkzaamheden. Het financieel rechercheren is nu 

geborgd bij 1 OvJ en 1 parketsecretaris van het OM Curaçao. Daarnaast is mede door de 

organisatorische positionering een nauwe samenwerking ontstaan tussen het project 

Duradero en RST. Positief neveneffect voortkomende uit het project Duradero is bovendien 

dat door het twinnen en samenwerken op financieel-economische onderzoeken, het 

onderling vertrouwen tussen het RST en KPC gegroeid is. Ook is hierdoor een 

gemeenschappelijk beeld ontstaan over de criminaliteit op Curaçao. Voor de borging van de 

kennis en kunde naar de toekomst is in 2015 het KPC betrokken bij de sturing en begeleiding 

van het project Duradero. Verantwoording van het project Duradero is middels 

voortgangsrapportages aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

afgelegd.  

 

2.4 Evaluatie Consensusrijkswetten 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn met ingang van de nieuwe staatkundige 

structuur een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van rechtspraak, 

rechtshandhaving en de kwaliteit van de rechtshandhavingketen. Dit is vastgelegd in de 

respectievelijke Rijkswetten waarvan is afgesproken deze 5 jaar na hun inwerkingtreding te 

zullen evalueren.  

 

Hiertoe is in het leven geroepen de Evaluatie Commissie Justitiële Rijkswetten (de 

Commissie) welke in samenwerking met de universiteiten van Curaçao en Utrecht een breed 

evaluatieonderzoek hebben opgesteld naar de doeltreffendheid en effecten van de 

Rijkswetten. Ten behoeve van de input van het OM hebben diverse medewerkers en leden 

van het OM deelgenomen aan het onderzoek. Voor de bevindingen van de Commissie wordt 

verwezen naar het eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten, d.d. 14 september 

2015. 

 

2.5 Integriteitszorg 
Integriteit is een kernkwaliteit voor een goed bestuur en een essentiële voorwaarde voor een 

betrouwbaar en goed functionerende organisatie. Ook het afgelopen jaar heeft het OM een 

taak gehad bij het waarborgen van de integriteit van overheidsambtenaren. Indien de 

integriteitsschending geen strafbaar feit opleverde werd de zaak terugverwezen naar de 

aanleverende instantie voor het treffen van bestuursrechtelijke maatregelen. Daar waar 

integriteitsschendingen een strafbaar feit hebben opgeleverd heeft het OM de noodzakelijke 

actie ondernomen.  

 

Ook intern staat integriteit hoog op de agenda en wordt uitvoering gegeven aan de wettelijk 

voorgeschreven maatregelen. Ten aanzien van de gedragscode zijn de eerste stappen gezet 

om deze te actualiseren.  
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Deze activiteiten worden in 2016 afgerond waarna ook de noodzakelijke trainingen aan de 

medewerkers worden gegeven om de bekendheid met de inhoud van de gedragscode te 

vergroten. Nieuwe medewerkers hebben bij indiensttreding de eed of belofte afgelegd. De 

lijst met nevenfuncties van de leden van het OM is geactualiseerd. 

 

2.5.1 Klachten 

Het heeft OM uitgebreid kenbaarheid gegeven aan de klachtenregeling zoals deze wettelijk 

is neergelegd in het Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van 

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba4. Middels de regeling bestaat de 

mogelijkheid een klacht in te dienen over de gedragingen van leden van het OM. Het 

afgelopen jaar heeft het parket PG een totaal van 5 klachten van diverse aard op Curaçao in 

ontvangst genomen en behandeld. Op Sint Maarten waren dit 3 klachten. Het parket PG 

heeft geen klachten over het OM BES ontvangen. 

 

2.6 Pers- en publieksvoorlichting 
Teneinde de banden verder aan te halen en nauwer samen te werken op het gebied van 

voorlichting, zijn dit jaar een aantal werkbezoeken afgelegd. Zo heeft de woordvoerder van 

het parket PG het afgelopen jaar een werkbezoek afgelegd aan het Parket Generaal in 

Nederland, alwaar nader kennis is gemaakt met de afdeling Media & Strategie. Aanvullende 

werkbezoeken zijn afgelegd aan ketenpartners van het OM in Nederland waar nauwe 

werkrelaties mee bestaan zoals de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en het 

Justitieel Centrum Schiphol. Tot slot, was er ook deelname aan het woordvoerdersoverleg 

van het OM Nederland. 

 

Ook op het gebied van woordvoering in de justitiële keten is de samenwerking en 

afstemming  versterkt en staan de neuzen in dezelfde richting. Dit is het gevolg geweest van 

het initiatief van het parket PG om maandelijkse bijeenkomsten te organiseren tussen de 

woordvoerders van de gevangenis, het KPC, de Douane, het Gemeenschappelijk Hof, de 

Koninklijke Marechaussee, de VKC, de Kustwacht en de Koninklijke Marine bijeen. 

Gedurende de bijeenkomsten wordt aan de hand het vigerende mediabeleid besproken hoe 

de woordvoering en publieksvoorlichting in bepaalde maatschappelijk gevoelige zaken 

gedaan zal worden.  

 

Daarnaast vindt er tweemaal per maand overleg plaats tussen de woordvoerder van het 

parket PG en de HOvJ van Curaçao, waarbij vooruit wordt gekeken naar de zaken die eraan 

zitten te komen. Vervolgens wordt de communicatiestrategie van het OM besproken en 

ingespeeld op de vragen die gesteld zullen worden door de media. Door deze 

afstemmingsmomenten kan de informatieverstrekking op een snelle en duidelijk manier 

plaatsvinden. In het verlengde hiervan is in samenwerking met het parket in eerste aanleg 

Curaçao een aanvang gemaakt met een betere woordvoerderslijn naar de pers toe. Hiertoe 

wordt de woordvoerder eerder bij mediagevoelige zaken betrokken.  

 

                                                      
4 Stb. 2010, 359 



 

14 Jaarverslag 2015 Parket PG 
 

Zaken die in het jaar volop media aandacht hebben gekregen was de behandeling in hoger 

beroep van de rechtszaak “Magnus” tegen drie verdachten. Ook de behandeling van de 

dubbele moord op de luchthaven Hato, waarbij verschillende verdachten terecht stonden, 

heeft veel publiciteit in de media gekregen. 

 

Ook voor projecten zoals “Tur Wowo Riba Bo” en “Tienda di Prevenshon” en ten behoeve 

van het Integraal Afpakteam Kòrsou heeft de afdeling gezorgd voor de woordvoering 

richting de media. Daarnaast is tijdens een bijzondere persontmoeting in het gebouw aan het 

Waaigat ook de  nodige aandacht geschonken aan de nieuwste OM-locatie op Curaçao waar 

boetes kunnen worden betaald.  

 

Daarnaast is een aanvang gemaakt met de vernieuwing van de website 

www.openbaarministerie.org om deze te laten voldoen aan modernere eisen van deze tijd. 

Niet alleen wordt de toegankelijkheid van de website vergroot maar ook de inhoud wordt 

aangepast naar de behoeften van de bezoekers. Dit vernieuwingsproces zal in 2016 worden 

afgerond. Tot slot is het OM ook actiever geworden op de sociale media. Alle drie 

eerstelijnsparketten, te weten Curaçao, Sint Maarten en de BES-elanden hebben nu een eigen 

Facebook-pagina. Het plaatsen van relevante artikelen en persberichten om de bevolking van 

de landen beter op de hoogte te houden van alle activiteiten en beslissingen van het OM, is 

geïntensiveerd. Ook is meer aandacht geschonken aan het plaatsen van berichten op de 

Twitter-pagina en LinkedIn. 

 

  

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

De Rijkswet OM’s gaat uit van een gemeenschappelijk beheer, waarbij de zorg voor de 

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

uitvoering van deze taken opgedragen aan het Bedrijfsbureau. De bedrijfvoeringsactiviteiten 

ten aanzien van de parketten in eerste aanleg zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de 

eerstelijnsparketten. 

 

3.1 Personeelszaken 
In het jaar 2015 is het formatieplan van het parket PG aangepast met een aantal functies. De 

afdeling Strategie en beleid is versterkt met een beleidsmedewerker. Op Sint Maarten is de 

functie van beleidsmedewerker, opgesplitst in de functie beleidsadviseur en senior juridische 

medewerker AG. Ondanks deze aanpassingen is het parket qua aantal FTE en begroting, 

binnen het formatieplan en begroting 2015 gebleven. Nog niet ingevuld zijn de functies met 

betrekking tot de facilitaire ondersteuning van het parket PG, ICT medewerker (systeem-

/netwerkbeheerder) en Financial Controller. De facilitaire ondersteuning en ICT taken zijn in 

2015 uitbesteed, de functie Financial controller zal in 2016 geformaliseerd (intern kandidaat) 

worden. Naar aanleiding van de doorontwikkeling van het OM, is in het jaar 2015 begonnen 

met opstellen/bijstellen van de functies, gericht op de organisatie doelen conform nieuwe 

visie OM. Hieronder wordt de formatie weergegeven. 

 

Streef Salaris en uitkering

Formatie Formatie Onderschrijding

2015 2015

Totaal 35         29          552.200                     

PG & Secretariaat 3           3            

Strategie & Beleid 8           7            171.800                     

Bedrijfsbureau 17         12          380.400                     

Bureau AG 7           7            

Parket Procureur-Generaal

 
3.1.1 Rechtspositie leden OM  

Het OM Carib is zich aan het ontwikkelen. De verandering bracht met zich mee dat het 

eerdere inzicht om de rechtspositie van de leden van het OM gelijk te stellen met die van de 

leden van het Hof niet meer past bij het huidige OM Carib. Een voorstel is aan het JVO 

verzonden dat in 2016 verder zal worden uitgevoerd. 
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3.1.2 Opleidingen 

Het parket PG is in 2015 een kwaliteitsproject begonnen. Onderdeel hiervan was de cursus 

“presenteren ter terechtzitting” voor OvJ’s die door het parket PG is verzorgd. Daarnaast 

heeft het parket PG de cursussen “opzet en schuld”, “deelnemingsvormen en onvoltooide 

delicten” en “bijzondere opsporingsbevoegdheden” georganiseerd. 

 

3.1.3 Kwaliteitswaarborging organisatie OM 

In 2015 is HRM begonnen met de functiebeschrijvingen van het OM Sint Maarten te 

actualiseren. De actualisatie van de functiebeschrijvingen van de andere onderdelen van het 

OM zijn nog niet voltooid.  

 

3.2 Facilitaire zaken 
In 2015 was uitbreiding met nog een kantoorruimte noodzakelijk. Zowel voor het parket PG 

als het parket in eerste aanleg Curaçao was de huidige kantoorruimtes niet toereikend voor 

het aantal personeel. Tevens moest er ruimte beschikbaar worden gemaakt voor het 

personeel, dat belast is met project activiteiten. Besloten werd een huurcontract aan te gaan 

met de Stichting Monumentenzorg Curaçao, voor een kantoorpand bij het Waaigat.  

Het nieuwe pand was een project van zowel facilitaire sectie als ICT. De twee secties hebben 

samen voor de planning en levering van het gehuurde kantoorpand gezorgd. Door deze 

uitbreiding beschikt zowel het parket PG als het parket in eerste aanleg Curaçao nu over 

genoeg werkplekken. 

 

3.3 ICT 
Voor de sectie ICT bracht het nieuwe pand een nieuwe plek met zich mee om te beheren.  

Efficiënt beheer van het computernetwerk systeem en het belang van een tijdig kunnen 

ondersteunen van de OM medewerkers op dit gebied, heeft geleid tot het aanschaffen van 

een aantal applicaties. Deze zijn in 2015 geïmplementeerd.  

De website van het OM is in het betrokken jaar vernieuwd. Het onderging een compleet 

“Facelift” met het oog om de site overzichtelijk en uniform conform de nieuwe “Windows” 

protocollen te maken. Tevens is voor de interne communicatie een intranet systeem “NOTI” 

gebouwd. Deze zal in het jaar 2016 in werking treden. 

 

3.3.1 Personeelsregistratiesysteem 

Het decentraal implementeren van het personeelsregistratiesysteem is in 2015 voltooid. De 

wijze is waarop dit is gedaan staat beschreven in de jaarverslagen van de eerstelijns 

parketten.  

 

3.3.2 Bedrijfsprocessensysteem 

Het geautomatiseerde bedrijfsprocessensysteem PRIEM, waarmee sinds 2007 alle zaken uit 

het primaire proces van de eerstelijnsparketten worden geregistreerd, is in 2015 herzien. De 

nieuwe versie gebruikt een web interface. In deze versie zijn tevens feedback van 

verschillende gebruikers verwerkt die door de jaren heen zijn geaccumuleerd op grond van 

ervaring door te werken met het systeem. Na beëindiging van de voorbereidende fase is de 

nieuwe versie in november 2015 uitgerold bij het parket in eerste aanleg BES. Parket in eerste 

aanleg Sint Maarten en Curaçao zijn respectievelijk uitgerold in februari en april 2016.  
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3.3.3 Justitiële documentatie, post en archief 

In 2015 zijn de mogelijkheden om het justitieel documentatiesysteem te optimaliseren 

besproken met betrokken partijen. Een externe is ingehuurd om de vonnissen in de 

strafbladen te verwerken. Hierdoor is een begin gemaakt aan het digitaliseren van het 

justitiële documentatiesysteem. Daarnaast zijn de achterstanden van de VOG aanvragen 

weggewerkt. 

 

3.4 Beveiliging 
Voor het jaar 2015 was Lands beveiligingsdienst (LBD) belast met de beveiliging van de 

panden en personeel van het OM vestigingsplaats Curaçao. In 2015 is ervoor gekozen dat de 

beveiliging uit te besteden aan een particuliere instelling. LBD coördineert de beveiliging 

van de vestigingen van het OM op Curaçao samen met de particuliere instelling. Hierdoor 

kan het personeel van LBD elders ingezet worden. 

 

3.5 Financiën 
Het parket PG heeft voor de jaarrekening van het jaar 2014 een goedkeurende accountants 

verklaring ontvangen in het jaar 2015. Conform afspraken hebben Curaçao en Nederland 

hun bijdrage gestort. De jaarlijkse financiële bijdrage die Sint Maarten verschuldigd is aan 

parket PG voor het betreffende jaar is ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldaan. 
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4  Parket in hoger beroep  

4.1 Taakstelling 
Het bureau van de Advocaat Generaal is belast met de volgende kerntaken: 

 

1. De strafrechtelijke afdoening van appel-, en raadkamerzaken;  

2. In de strafexecutie, primair een taak van de eerste lijnsparketten, brengt het Buru AG 

in voorkomende gevallen advies uit in en vordert herroeping van de voorwaardelijke 

invrijheidstelling (VI) en adviseert het inzake gratiezaken en  artikel 43 Sv 

procedures;  

3. Internationale en interregionale strafrechtelijke werkzaamheden, met name in het 

kader van ‘grote rechtshulp’ zoals de overdracht van strafexecutie en de 

internationale en interregionale uitlevering van personen; 

4. Beleidsmatige en strategische werkzaamheden, waaronder het deelnemen aan 

diverse overlegvormen, het leveren van een bijdrage aan het beleidsplan van het 

parket van de PG, het leveren van een bijdrage aan de criminaliteitsbeeldanalyse 

(CBA);  

5. Kwaliteitswaarborg en organisatieontwikkeling, waaronder het beheer van de 

databank, het plaatsen van vonnissen online, alsmede de informatievoorziening 

richting de eerstelijns parketten; 

6. Civiele zaken waarbij het algemeen belang nadrukkelijk aan de orde is; 

7. Het voeren van een interne bedrijfsvoering; 

8. Het bevorderen van eenheid en kwaliteit voor het gehele Caraïbische OM. 

 

4.2 Strafzaken 
In 2015 werd het volgende aantal strafzaken door de bureaus AG afgedaan: 

 

Land                                             Inhoudelijk      Raadkamer 

 Aantal 

zaken 

Aantal 

dagen 

Aantal                        

zaken 

Aantal 

dagen 

Curaçao 83 29 64 23 

BES 44 10 10 7 

Sint Maarten 44 15.5 51  

 

Het aantal inhoudelijke zaken in Curaçao vertoonde, vergeleken met 2014 (91) een lichte 

daling. Bonaire vertoonde een significante stijging ten opzichte van 2014 (25).  

 

Het aantal raadkamerzaken in Curaçao is ten opzicht van 2014 (136) met meer dan de helft 

gedaald, in de BES is het aantal raadkamers gelijk gebleven. Sint Maarten kende qua cijfers 

geen noemenswaardige schommelingen. 
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In Curaçao en de BES hebben grote zaken op zitting gestaan, te denken valt bijvoorbeeld aan 

Magnus, Fiji, Hato, Makaha en Claro, die veel opsporings- en zittingscapaciteit (in regie en 

inhoudelijk) hebben opgeslokt. Dat en de reorganisatie bij de politie in Curaçao hebben 

gezorgd voor een daling van het aantal zaken op zitting. Daarnaast hebben de grotere 

Bonairiaanse zaken meerdere keren op zitting gestaan, hetgeen voor een stijging van de 

cijfers heeft gezorgd.  

  

Wat betreft het type strafzaken, dat in hoger beroep werd behandeld, bestaat eenzelfde beeld 

als in voorgaande jaren. Dit betekent dat het overgrote deel van de zaken behoort tot de 

categorie gewelds- en levensdelicten. In Curaçao gold dit voor bijna 50%, in de BES voor 

meer dan 50% van de zaken, in Sint Maarten was dit circa 50%. Daarnaast worden 

voornamelijk drugsdelicten, witwaszaken en vuurwapenbezit vervolgd. Het aanbod aan 

zeden-, mensenhandel- en fraudezaken is vooralsnog beperkt. Dat geldt ook voor Curaçao 

en de BES. 

 

In Curaçao, Sint Maarten en de BES zijn in hoger beroep geen ontnemingszaken afgedaan.  

 

Cassatie 

Het Bureau AG in Curaçao en Sint Maarten heeft in 2015 geen cassatieberoep ingesteld. 

  

4.3 Strafexecutie 
In 2015 werd het volgende aantal zaken met betrekking tot de strafexecutie behandeld door 

de bureaus AG. 

 

 Curaçao  Bonaire Sint Maarten 

Graties 1  0 0 

Herroeping VI 8   0 

Vreemdelingengratie    1 

Art. 43 Sv 3  1 3 

 

Gratieverzoeken 

Gratieverzoeken worden steeds binnen de termijn van één (1) maand met een advies van het 

parket PG naar het Hof doorgeleid ter verdere afdoening.  

 

In Sint Maarten werden in 2015 geen gratieverzoeken behandeld, Curaçao 1. 

 

Vreemdelingengratie 

In Curaçao geldt sinds 15 november 2011 art. 1:37 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht, 

krachtens welk de Minister van Justitie bevoegd is aan “een vreemdeling, die geen vaste 

woon- of verblijfplaats heeft binnen het Koninkrijk, rekening houdende met de mate waarin 

de rechtsorde door die invrijheidstelling zal worden geschokt” eerder dan bedoeld in art. 

1:31 lid 2 Sr voorwaardelijk in vrijheid te stellen “en wel na een daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging van ten minste een derde van de opgelegde vrijheidsstraf, onder de 

algemene voorwaarde, dat hij Curaçao verlaat en niet terugkeert binnen het Koninkrijk, 

voordat het recht tot uitvoering van de vrijheidsstraf is verjaard.”  
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Er is dus geen sprake meer van gratieverlening, maar van uitvoering van een wettelijk 

geregelde bevoegdheid van de Minister van Justitie tot vervroegde invrijheidstelling. Bureau 

AG heeft 7 positieve adviezen aan de Minister van Justitie gegeven. 

 

In Sint Maarten is het vreemdelingengratiebeleid gewijzigd naar aanleiding van de beslissing 

van het Constitutioneel Hof d.d. 8 november 2013. Daarin werd geoordeeld dat het verlenen 

van vreemdelingengratie strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod 

van artikel 16 van de Staatsregeling. De beleidswijziging, die in wezen een afschaffing van 

de vreemdelingengratie inhield, werd op 25 juli 2014 door de Minister van Justitie 

gepubliceerd in de Landscourant. De daarbij door de Minister geclaimde terugwerkende 

kracht van die beleidswijziging werd door de rechter afgewezen, waardoor vreemdelingen 

die vóór 25 juli 2014 zijn veroordeeld nog in aanmerking kunnen komen voor 

vreemdelingengratie. Vreemdelingen die na die datum zijn veroordeeld kunnen hier 

definitief geen aanspraak meer op maken. Genoemde wijziging heeft geleid tot een aantal 

verzoeken waarin de vraag centraal stond of betrokkene wel of niet nog in aanmerking 

kwam voor vreemdelingengratie.  

 

De praktijk van vreemdelingengratie bestaat niet op de BES-eilanden. Wel zijn op Bonaire 

enkele strafvorderlijke gedingen gevoerd met als doel ook vreemdelingengratie te krijgen, 

echter niet in 2015.  

 

Voorwaardelijke invrijheidstelling 

Sinds 15 november 2011 geldt in Curaçao het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Eén van de 

grotere wijzigingen daarin is het recht op de voorwaardelijke invrijheidstelling. De Minister 

van Justitie kan VI weigeren op basis van een beperkt aantal gronden. De veroordeelde kan 

tegen deze beslissing een geding beginnen bij de straf(executie)rechter. In Curaçao zijn in 

2015 geen van dit soort zaken behandeld. 

 

In Sint Maarten geldt sinds medio 2015 het Wetboek van Strafrecht met dezelfde regeling 

voorwaardelijke invrijheidstelling als in Curaçao. In 2015 is daarover geen 

raadkamerbehandeling bij de rechter gevoerd. 

 

In Bonaire geldt vooralsnog het ‘oude’ Wetboek van Strafrecht, waarin voorwaardelijke 

invrijheidstelling een gunst is geen recht. In 2015 is daarover geen raadkamerbehandeling bij 

de rechter gevoerd. 

 

4.4 Internationale en interregionale werkzaamheden 
De wederzijdse (internationale) rechtshulp (‘kleine rechtshulp’) wordt, om praktische 

redenen, door de eerstelijns parketten onder gezag en verantwoordelijkheid van de PG 

uitgevoerd. De ‘grote rechtshulp’, zoals de overdracht van strafexecutie5 en uitleveringen, 

worden, mede omdat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevoegd is in deze zaken, door 

het bureau van de Advocaat Generaal uitgevoerd. 

                                                      
5 Voorheen genoemd de ‘LOTS-zaken’, naar de oude Landsverordening Overdracht 
Tenuitvoerlegging Strafzaken. De regelgeving is inmiddels in het Wetboek van Strafvordering 
opgenomen 
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In 2015 waren er in Curaçao 7 uitleveringszaken en geen zogeheten LOTS-zaken. In Sint 

Maarten werden in totaal 3 uitleveringszaken behandeld en dienden zich geen LOTS-zaken 

aan. 

 

Overdracht tenuitvoerlegging 

Met de meeste landen bestaat een verdragsrelatie die de overdracht van strafexecutie 

mogelijk maakt. Indien geen verdragsrelatie bestaat en men wordt in een ver buitenland tot 

een zeer lange gevangenisstraf veroordeeld, is er geen kans op overdracht van de 

strafexecutie. 

 

In de praktijk is uitsluitend sprake van inkomende verzoeken. Uitgaande verzoeken zijn er 

niet omdat die zich (voor Curaçao) “oplossen” via het instrument van de reeds genoemde 

vreemdelingengratie. 

 

De inkomende verzoeken hebben veelal geen gevolgen voor de detentiecapaciteit omdat vele 

veroordeelden reeds zo lang in het buitenland gedetineerd hebben gezeten dat zij hier te 

lande in de praktijk geen vrijheidsstraf meer te hoeven ondergaan. Wel heeft dit financiële 

gevolgen voor de Landen, aangezien verdragsrechtelijk de kosten van de feitelijke 

overdracht (kosten vliegreis inclusief de kosten van de begeleiders) voor rekening van het 

Land komen. 

 

Naast bovenstaande werkzaamheden verstrekt het bureau van de AG in Curaçao, tot slot, 

diverse verdragsadviezen aan de Directie Buitenlandse Betrekkingen ter zake van de vraag 

of de medegelding van een internationale overeenkomst voor Curaçao wenselijk is.  

 

4.5 Beleidsmatige en strategische werkzaamheden 
Het Burgerluchtvaartoverleg, een overlegplatform voortgekomen uit de periode waarin er 

via de vaste route naar Amsterdam veel drugs werd gesmokkeld, heeft tweemaal 

plaatsgevonden op Curaçao. Thans is de route Curaçao – Düsseldorf erg in trek als 

smokkelroute en wordt op regelmatige basis overleg gevoerd met de Duitsers hoe deze 

problematiek het beste aangepakt kan worden. 

 

In Sint Maarten wordt op regelmatige basis deelgenomen aan diverse overlegvormen, 

waaronder het Driehoeksoverleg en het Vierhoeksoverleg.  

 

4.6 Kwaliteit en organisatie ontwikkeling 
De juridische databank wordt, qua strafzaken, door het bureau AG Curaçao bijgehouden. De 

belangwekkende uitspraken van het Hof worden ook extern  op de website 

www.rechtspraak.nl gepubliceerd. Daarnaast worden wekelijks de relevante strafuitspraken 

van het Hof en de uitspraken van de Hoge Raad in “Antilliaanse” zaken met kort 

commentaar naar de “OM-abonnees” gemaild. Tot slot heeft sinds medio 2015 één 

medewerker per parket volledige toegang tot Kluwer’s online databank. 
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4.7 Civiele taken 
In niet-strafrechtelijke zaken waarin het algemeen belang nadrukkelijk aan de orde is, heeft 

het OM door de wetgever vaak een taak toebedeeld gekregen. 

 

RWN 

2015 deden zich in Curaçao 4 zaken voor gebaseerd op de Rijkswet Nederlanderschap, in 

Sint Maarten was dit er geen. Het bureau AG onderhoudt een nauw contact met de IND in 

Nederland, waaraan dergelijke zaken ter advies worden voorgelegd, zodat vervolgens een 

goed onderbouwd standpunt conform de huidige stand van dit specifieke rechtsgebied kan 

worden geformuleerd. In de praktijk leidt dit er vrijwel altijd toe dat het Gerecht dat 

standpunt volgt. 

  

Burgerlijk Wetboek 

In Curaçao werd in 2013 aan de Ondernemingskamer van het Hof verzocht een onderzoek te 

gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids NV’s in de energiekolom. Het 

onderzoek wordt naar verachting pas in 2016 afgerond. 

 

In Curaçao is geen keer geadviseerd in verzoekgevallen tot naamswijziging. In Sint Maarten 

dienden die zaken zich in 2015 niet aan. 

 

Tuchtrecht 

In Curaçao, Sint Maarten en BES deden zich geen tuchtrechtelijke zaken voor. 

 

Verklaring omtrent gedrag 

Het OM is ook betrokken bij de afgifte van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Dit is 

een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een betrokkene geen bezwaar vormt voor 

het vervullen van een specifieke functie in de samenleving. Voordat zo’n verklaring door of 

namens de Minister van Justitie wordt afgegeven, voert het OM een controle uit in de 

justitiële documentatie van de aanvrager. Anders dan in Curaçao wordt de desbetreffende 

verklaring niet door de Minister van Justitie, doch door het Bureau AG afgegeven. 

 

In Curaçao zijn 6202 VOG-aanvragen behandeld, in de BES in totaal 3364 en in Sint Maarten 

2439. 

 

4.8 Interne bedrijfsvoering 

 

Organisatie 

Het bureau AG in Curaçao draait sinds december 2015 met een administratief medewerker 

minder. De werving  van een vervanger is opgestart. Bureau AG heeft in 2015 een volledige 

bezetting gekend. 
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Informatie/ automatisering 

In Curaçao wordt de instroom van zaken geregistreerd in de in eigen beheer ontwikkelde 

applicatie HBS (Hoger Beroep Systeem). Het bedrijfsprocessensysteem PRIEM is vooralsnog 

niet zodanig ontwikkeld dat de 2e lijn er gebruik van kan maken. Dat brengt met zich mee 

dat alle basisgegevens van iedere zaak in appel opnieuw en handmatig moeten worden 

ingevoerd. Omdat de registratie in het HBS-systeem enigszins anders is opgezet dan in 

PRIEM, zijn de cijfers niet geheel vergelijkbaar. Pas wanneer er één bedrijfsprocessensysteem 

is, zal sprake zijn van een eenvormige registratie. Bovenstaand is dringend noodzakelijk nu 

Sint Maarten een eigen AG heeft en de appelzaken aldus vanuit twee locaties worden 

gedaan. Met het oog hierop wordt momenteel HBS ingebouwd in PRIEM 2.0. Het streven is 

erop gericht dit programma in de loop van 2016 te implementeren. 
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5 Financiën 

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

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

Accountantscontrole is toegepast op de cijfers. 

 

Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal               6.864.300                    6.065.924                 798.376 

Personeelskosten 4.669.200              3.902.801                  766.399                

Salarissen en uitkeringen 3.531.300              3.052.197                  479.103                

Pensioen en sociale lasten 753.100                 411.881                     341.219                

Inhuur personeel 294.000                 272.587                     21.413                  

Overige personeelskosten 90.800                   166.136                     75.336-                  

Huisvestingskosten 471.900                 683.870                     211.971-                

Transportkosten 82.200                   63.647                       18.553                  

Algemene kosten 1.641.000              1.415.606                  225.394                

Parket Procureur-Generaal
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Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Totaal Generaal               6.864.300              6.065.924            798.376 

Totaal Parket 6.864.300              6.065.924             798.376           

Personeelskosten 4.669.200              3.902.801             766.399           

Salarissen en uitkeringen 3.531.300              3.052.197             479.103           

Salarissen en lonen 3.125.800              2.616.377             509.423           

Kindertoelage 15.800                   10.251                  5.549               

Vakantie-uitkering/toelage 198.100                 158.333                39.767             

Overige uitkering en toelage 84.400                   132.646                48.246-             

Medische-/keuringskosten 107.200                 80.566                  26.634             

Kosten BVZ -                            54.024                  54.024-             

Pensioen en sociale lasten 753.100                 411.881                341.219           

Toeslag AOV/AWW 244.900                 150.913                93.987             

Toeslag AVBZ 16.500                   13.723                  2.777               

Pensioen premie 469.100                 243.733                225.367           

Bijdrage ZOG 22.600                   3.512                    19.088             

Inhuur personeel 294.000                 272.587                21.413             

Schoonmaak pers v. derden 82.100                   78.085                  4.015               

Stagiaires en uitzendkrachten 11.900                   107.603                95.703-             

Vertaal / tolk kosten -                            78.296                  78.296-             

Kosten uit- / terugzending 200.000                 8.603                    191.397           

Personeel van derden -                            -                            -                       

Overige personeelskosten 90.800                   166.136                75.336-             

Cursus en opleidingen 45.100                   79.411                  34.311-             

Dienstkleding 15.000                   3.667                    11.333             

Kosten maaltijd -                            -                            -                       

Overige personeelskosten 30.700                   83.058                  52.358-             

Huisvestingskosten 471.900                 683.870                211.971-           

Electra 100.100                 93.233                  6.867               

Water 7.300                     5.262                    2.038               

Huisvestingskosten 168.000                 414.231                246.231-           

Onderhoud Gebouw 115.900                 131.359                15.459-             

Verzekeringskosten gebouw 23.600                   13.918                  9.682               

Onderhoud Airco's 26.500                   2.962                    23.538             

Huishoudelijk artikelen 17.500                   17.405                  95                    

Overige huisvestingskosten 13.000                   5.500                    7.500               

Parket Procureur-Generaal

 



 

26 Jaarverslag 2015 Parket PG 
 

Begroting Werkelijk Afwijking

B2015 2015 2015

Omschrijving NAF. NAF. NAF.

Transportkosten 82.200                   63.647                  18.553             

Brandstofkosten 14.800                   5.018                    9.782               

Onderhoud transport 4.100                     3.549                    551                  

Verzekeringskosten transport 4.100                     3.367                    734                  

Lease transportkosten 59.200                   50.808                  8.392               

Overige transportkosten -                            905                       905-                  

Algemene kosten 1.641.000              1.415.606             225.394           

Reis en verblijfskosten 299.800                 376.653                76.853-             

Vergader- en presentatie kosten 5.100                     250                       4.850               

Kantoorbehoeften 30.500                   25.326                  5.174               

Papier, druk en bindwerk 8.800                     2.816                    5.984               

Huur/lease Kantoor apparatuur 36.100                   39.025                  2.925-               

Aankoop software/licentie en disc 201.000                 245.179                44.179-             

Telefoon en faxkosten 115.300                 138.706                23.406-             

Porto en vrachtkosten 17.500                   13.296                  4.204               

Abonnementen/lektuur/internet 93.200                   95.808                  2.607-               

Onderhoud duurzame roer. goed 1.800                     -                            1.800               

Onderhoud hard-software infrastr. 110.300                 238.755                128.455-           

Representatie/voorlicht 5.100                     17.301                  12.201-             

Aankoop kleine inventaris 7.900                     21.558                  13.658-             

Specifieke kosten orde/rust 178.500                 53.737                  124.763           

Uitbesteedwerk 7.700                     -                            7.700               

Bankkosten 5.100                     3.834                    1.266               

Accountantkosten 107.100                 67.008                  40.092             

Consultancy 176.400                 73.357                  103.043           

Kwaliteitstoetsing (ISO) 101.000                 -                            101.000           

Overige algemene kosten 132.800                 2.997                    129.803           

Parket Procureur-Generaal
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Lijst van gebruikte afkortingen 

 

AG   Advocaat-Generaal 

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

Bureau AG  Bureau van de Advocaat-Generaal 

CCLZ   Coördinatie Commissie Landsrecherche Zaken 

CRO   Coördinerend Recherche Officier van Justitie 

CUR   Curaçao 

HIC   High Impact Crime 

HOvJ   Hoofdofficier van Justitie 

JVO   Justitieel Vierpartijen Overleg 

KPG   Koninkrijks-PG-overleg 

LBD   Landsbeveiliging dienst 

OM   Openbaar Ministerie 

PG   Procureur-Generaal 

Parket PG  Parket van de Procureur-Generaal 

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

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

RST   Recherche samenwerkingsteam 

TBO   Team Bestrijding Ondermijning 

VI   voorwaardelijke invrijheidstelling 

VKC   Vrijwilligers Korps Curaçao  
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Contactgegevens 

 

Parket van de Procureur-Generaal  

Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

Wilhelminaplein 14-16  

Willemstad, Curaçao  

Telefoonnummer:  +5999 434-2150  

Faxnummer:  +5999 461-3786 

E-mail:   parket.pg@OMCarib.org 

 

Parket van de Procureur-Generaal  

Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba  

Puerta de Sol Plaza, ut 37 

Welfare Road 68 

P.O. Box 6833 

Philpsburg, Sint Maarten 

Telefoonnummer: +1721 544-4774 

Faxnummer:  +1721 544-4797 

E-mail:   parket.pg@OMCarib.org 
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