Jaarplan 2021
Openbaar Ministerie
Parket in eerste aanleg Curaçao

Inhoudsopgave

VOORWOORD.......................................................................................................................................... 4
1

INLEIDING ........................................................................................................................................ 5

2

ONZE SPEERPUNTEN .................................................................................................................... 7

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

High Impact Crimes ................................................................................................................................... 7
Atrako’s ................................................................................................................................................ 7
Vuurwapengeweld ................................................................................................................................ 8
Verkeer en verkeersveiligheid ............................................................................................................... 8
Zeden .................................................................................................................................................... 9

2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Grensoverschrijdende criminaliteit ........................................................................................................... 9
Mensenhandel ...................................................................................................................................... 9
Criminele samenwerkingsverbanden .................................................................................................. 10
Afpakken van crimineel vermogen ...................................................................................................... 10

2.3
2.3.1
2.3.2

Veel voorkomende delicten (hierna: VVC) ............................................................................................... 10
Woninginbraken en bedrijfsinbraken .................................................................................................. 10
Relationeel geweld (hierna: RG) .......................................................................................................... 11

2.4

Jeugdigen ................................................................................................................................................ 11

2.5

Executie .................................................................................................................................................. 12

2.6

Hustisia Rapido (HURA) ........................................................................................................................... 12

2.7

Bemiddeling in strafzaken ....................................................................................................................... 13

2.8

Paga bo But (PBB) ................................................................................................................................... 13

3

BEDRIJFSVOERING ...................................................................................................................... 14

3.1

Inleiding .................................................................................................................................................. 14

3.2

Procesgestuurd parket ............................................................................................................................ 14

3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Personeel ................................................................................................................................................ 14
Versterking rol parketsecretaris .......................................................................................................... 14
Personeelsgesprekken ........................................................................................................................ 15
Formatieplaatsen ................................................................................................................................ 15

4

PRESTATIEAFSPRAKEN ............................................................................................................ 17

2 | Jaarplan 2021 Parket in eerste aanleg Curaçao

4.1

Algemeen ................................................................................................................................................ 17

4.2

Kwalitatieve prestatieafspraken.............................................................................................................. 19

5

BEGROTING ................................................................................................................................... 20

5.1

Begroting 2021 ........................................................................................................................................ 20

5.2

Bijdrage Curacao na aftrek directe kosten ............................................................................................... 21

Contactgegevens ................................................................................................................................................. 22

3 | Jaarplan 2021 Parket in eerste aanleg Curaçao

Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2021 van het Parket in eerste aanleg van Curaçao. In dit jaarplan
worden de ambities van het Parket in Eerste Aanleg benoemd en van een prestatie-indicator
voorzien. Hiermee geeft het Parket aan op welke wijze ze in 2021 invulling wil geven aan de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en aan de criminaliteitsbestrijding. Het kader
hiervoor is het Perspectief op de Criminaliteitsbestrijding 2016-2021, de Veiligheidsagenda
Curaçao, het Strategisch Beleidsplan alsmede het Strategiedocument OM-KPC 2020 – 2023.
In de afgelopen vijf jaren heeft het Parket zich intern en extern robuust gemanifesteerd door
middel van diverse projecten, die zien op het realiseren van de integrale aanpak van
criminaliteitsfenomenen, het maken van verbinding met de samenleving en het
professionaliseren van het Parket. Het jaar 2021 zal het jaar worden waarbij die ontwikkelingen
van de voorafgaande jaren binnen het Parket bijeen komen. Dit zal leiden tot een Parket dat
haar aanjagende en inspirerende rol in het veiliger maken van de samenleving kan blijven
waarmaken.

Mr. Drs. Heiko S.R. de Jong
Hoofdofficier van Justitie van Curaçao
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1 Inleiding
Het jaarplan dat voor u ligt, geeft inzicht in de vier essentiële pijlers van het Parket: de
kwalitatieve prestaties, de kwantitatieve productie, de financiën en de personeelsformatie. Deze
vier elementen - in onderlinge samenhang en afstemming- geven vorm aan de organisatie van
het Parket Curaçao.
Tevens wordt in dit jaarplan een duidelijke visie neergelegd, waar het Parket verder op wil
bouwen en omvat daarnaast drie overkoepelende en richtinggevende pijlers die neergelegd zijn
in het Perspectief op de Criminaliteitsbestrijding 2016-2021 van het Parket Procureur-Generaal.
Deze omvatten het verder doorontwikkelen van een integrale aanpak van de
criminaliteitsbestrijding, het verbeteren van de verbinding met de samenleving en het
toewerken naar een professionelere organisatie.
Doorontwikkelen integrale aanpak
Het Parket wil blijven investeren in het samen optrekken naar een rechtvaardigere samenleving
met een verhoogd veiligheidsgevoel, waarin de burger en andere partners
hun
verantwoordelijkheid nemen om dit gezamenlijk doel te verwezenlijken. Op een aantal thema’s
werkt het Parket al nauw samen met haar bondgenoten in de aanpak en bestrijding van
criminaliteit. Denk hierbij aan verkeer, waarin niet alleen KPC een rol heeft in het uitvoeren van
verkeerscontroles en acties, maar waarin op integrale wijze burgers bewust worden gemaakt
van de gevaren van ongeoorloofd gedrag in het verkeer. Ook op andere thema’s probeert het
Openbaar Ministerie (hierna : OM) te bevorderen dat de aanpak op integrale wijze gebeurt,
waarin een ieder vanuit diens eigen rol en discipline een eigen verantwoordelijkheid neemt.
Het verbeteren van de verbinding met de samenleving
Het Parket Curaçao maakt zich sterk voor het verhogen van het vertrouwen van de burger in de
rechtsstaat. Daarbij is transparantie van groot belang. Het Parket zal blijven investeren in goede
voorlichting en communicatie richting de samenleving. Tevens is het Parket gebaat bij een
goede vertrouwensrelatie tussen de burger en het OM. Voor het oplossen van strafrechtelijke
onderzoeken rekent het Parket ook op de Curaçaose burger, die bijvoorbeeld aangifte doet van
een strafbaar feit of een getuigenverklaring aflegt.
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Daarnaast spant het Parket zich met herstelrecht trajecten, zoals bemiddeling in het strafrecht
en het verder doorontwikkelen van het slachtofferbeleid, in voor een goede relatie met de
burger als individu en de samenleving als geheel. Daarbij wordt er gestreefd naar het zoveel
mogelijk stimuleren van het zelfoplossend vermogen van de burger. Veel zaken kunnen
namelijk anders dan via het strafrecht worden opgelost. Alternatieve afdoeningen, zoals
herstelrecht en bemiddeling in het strafrecht, zijn om deze reden ook als speerpunten benoemd.
Toewerken naar een professioneler parket
Het verwezenlijken van de gestelde ambities in dit jaarplan vraagt veel van alle betrokken
instanties en ook van het Parket zelf. De (door)ontwikkeling van een sterke, professionele en
moderne OM-organisatie, die in staat is uitvoering te geven aan de uitgestippelde acties en
strategieën, vormt een belangrijke strategische pijler van het Perspectief op de
criminaliteitsbestrijding 2016-2021. De interne organisatie, de werkprocessen en de kwaliteit van
het geleverde werk moet over de gehele linie verder professionaliseren: van administratieve
ondersteuning tot aan officieren van justitie, en van bedrijfsvoering tot aan voorlichting.
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2 Onze speerpunten
Het meerjarig beleidskader, welke in 2019 is hernieuwd en vastgesteld door de Minister van
Justitie, Korps Politie Curaçao (hierna: KPC) en het OM in het zogenoemde ‘strategiedocument
OM-KPC 2020 – 2023, omvat zes geprioriteerde thema’s. Deze beleidsthema’s zijn leidend voor
zowel het OM als het KPC. Deze zes thema’s zijn vervat in drie beleidsterreinen waar het Parket
Curaçao zich in 2020, samen met het KPC, voor wat betreft opsporing van strafbare feiten, op
zal richten. Tot slot dienen deze drie beleidsterreinen als uitgangspunt om andere partners,
zowel binnen als buiten de justitiële keten, te motiveren om bij de aanpak van deze
misdaadvormen samen op te treden.
De drie beleidsterreinen zijn:
1.
High impact crimes, die van grote invloed zijn op het veiligheidsgevoel van
de burger;
2.
Grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit, wat een gevaar is voor
onze rechtstaat;
3.
Veel voorkomende criminaliteit, waar men in de wijken veel last van heeft;
Daarnaast wil het Parket investeren in de samenleving en slachtofferzorg door:
4. Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de burger door het
doorontwikkelen van trajecten, zoals bemiddeling in het strafrecht en herstelrecht.
Behalve deze speerpunten zal het Parket in 2021 nadere invulling geven aan de pijlers zoals
neergelegd in het Perspectief op de Criminaliteitsbestrijding 2016-2021 blijven geven.
In de volgende paragrafen worden deze geprioriteerde beleidsthema’s op hoofdlijnen
toegelicht.

2.1

High Impact Crimes

2.1.1 Atrako’s
In 2021 zal de focus liggen op de projectmatige aanpak van hardnekkige dadergroeperingen die
verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de gepleegde atrako’s. Hierin is de sturende
en coördinerende rol van de officier van justitie uitermate belangrijk, waarbij de manier van
werken zal verschuiven van incidentgerichte naar projectmatige en informatiegerichte
opsporing. Daarnaast zal het Parket op afstand sturing blijven geven aan het project “Top C, tur
wowo riba bo”, een project dat zich richt op recidivisten die voornamelijk delicten zoals
roofovervallen plegen, middels een intensieve en persoonsgerichte aanpak gericht op een
combinatie van straf en zorg.
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Het Parket zal in atrakozaken met daderindicatie, binnen acht maanden nadat de zaak bij
het Parket is ingeschreven, een afdoeningbeslissing nemen.

2.1.2 Vuurwapengeweld
Het vuurwapengeweld in Curaçao neemt schrikbarende vormen aan. Niet alleen het aantal
niet-geregistreerde vuurwapens in circulatie neemt in omvang toe, maar ook worden de
illegale vuurwapenbezitters qua leeftijd steeds jonger. Daarnaast neemt het bezit en gebruik
van automatische vuurwapens toe. Verder gebruiken criminelen steeds vaker vuurwapens bij
overvallen, straatroven en bedreigingen. Het Parket Curaçao zal kordaat optreden in zaken
waarbij er sprake is van vuurwapenbezit en –gebruik. Tevens zal het Parket samen met het KPC
de opsporing van vuurwapenbezit intensiveren, waarbij gebruik zal worden gemaakt van
preventief fouilleren.
Daarnaast zal het Parket Curaçao in 2021 actief blijven participeren in het Actiecentrum
Curaçao, dat op initiatief van het Ministerie van Justitie is opgericht. Het Actiecentrum is een
platform, waarin diensten binnen de justitiële keten samenwerken op actuele
veiligheidsthema’s. Naast de strafrechtelijke aanpak wordt ingezet op de bestuurlijke aanpak en
bestuursrechtelijke sancties, zoals het opleggen van boetes en het sluiten van etablissementen.

Het Parket streeft ernaar om zaken betreffende het voorhanden hebben van een vuurwapen
en/of munitie binnen vier maanden nadat de zaak bij het Parket is ingeschreven, af te doen.

2.1.3 Verkeer en verkeersveiligheid
Verkeersongelukken met veel materiele schade en/of dodelijke afloop hebben een grote impact
op de samenleving. In 2021 zal de nadruk blijven liggen op het snel en voortvarend afhandelen
van verkeersmisdrijven. Verder zal er worden gestuurd op het voorkomen van
verkeersgedragingen die de verkeersveiligheid ernstig in het geding brengen, zoals het rijden
door rood licht en snelheidsovertredingen. Andere trajecten en acties die bijdragen aan het
verminderen van verkeersmisdrijven en -overtredingen zijn gelanceerd en zullen worden
bestendigd, zoals:
 Een aangepast beleid voor jeugdige verkeersovertreders;
 Geïntensiveerde alcoholcontroles;
 Strengere aanpak voor verkeersrecidivisten.
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Het Parket Curaçao heeft, samen met KPC, in hoge mate geïnvesteerd in het creëren van
bewustwording
omtrent
regelovertredend
gedrag
in
het
verkeer.
Deze
bewustwordingscampagnes, erop gericht het rijgedrag van de burger te verbeteren en de
verkeersveiligheid naar een hoger niveau te tillen, zullen in 2021 worden voortgezet.

2.1.4 Zeden
De aanpak van zedenmisdrijven is door OM en KPC als prioriteit aangemerkt voor de komende
vier jaren. Het Parket zal in 2021 de nadruk leggen op de strafbaarheid van seksueel
normoverschrijdend gedrag en zal daarnaast blijven investeren in de bewustwording van de
Curaçaose bevolking over deze criminaliteitsvorm. Met de Aanwijzing voor slachtoffers van
zedendelicten heeft het Parket al een stap gemaakt in het investeren in een betere bejegening
van slachtoffers van zedendelicten. Het Parket wil daarnaast streven naar het voortvarend
oppakken en afhandelen van strafrechtelijke onderzoeken op dit gebied.

Het Parket streeft er bij zedenzaken naar om binnen acht maanden nadat de zaak bij het
Parket is ingeschreven een vervolgingsbeslissing te nemen.

2.2.

Grensoverschrijdende criminaliteit

2.2.1 Mensenhandel
Mensenhandel en –smokkel zijn al enige tijd door het Parket als prioriteit aangemerkt. Dit
criminaliteitsprobleem hangt nauw samen met de influx van ongedocumenteerde personen in
Curaçao en vereist een multidisciplinaire aanpak. Het Parket Curaçao blijft actief bijdragen aan
het creëren van bewustwording ten aanzien van deze criminaliteitsvorm, waarbij de uitbuiting
van één of meerdere personen voor persoonlijk gewin centraal staat. Hierbij zal het Parket ook
aandacht besteden aan lokale manifestatievormen van mensenhandel, zoals loverboys en
sugardaddies. Het Parket Curaçao zal in 2021 tenminste drie strafrechtelijke onderzoeken naar
mensenhandel initiëren. De in 2019 ingevoerde Richtlijn Mensenhandel en –smokkel is leidend
ten aanzien van de strafindicatie. In de bestrijding van mensenhandel, zal het Parket zoveel
mogelijk samen optrekken met andere ketenpartners.

Het OM streeft ernaar om in 2021
mensenhandel op te starten.

tenminste drie strafrechtelijke onderzoeken naar
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2.2.2 Criminele samenwerkingsverbanden
De georganiseerde criminaliteit is moeilijk kwantitatief te duiden en probeert van nature onder
de radar te blijven. Dit speelt onder meer bij de handel en smokkel van verdovende middelen,
vuurwapenhandel, mensenhandel en financiële criminaliteit. Soms wordt de ernst pas zichtbaar
bij excessen zoals liquidaties, die steeds meer in het publieke domein plaatsvinden, of grote
corruptie-, witwas- en fraudeschandalen.

Het Parket zal de focus blijven leggen op het blootleggen en ontmantelen van criminele
samenwerkingsverbanden.

2.2.3 Afpakken van crimineel vermogen
Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de
georganiseerde misdaad en de kleinere veel voorkomende criminaliteit.
Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, het KPC en overige
ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Tevens
wordt voorkomen dat het crimineel geld opnieuw ten behoeve van misdaad wordt ingezet. Het
integrale Afpakteam heeft een jaarlijkse target van minimaal 3,5 miljoen gulden. In 2021 zal
deze target worden gehandhaafd, voor zover het Afpakteam op de overeengekomen sterkte is.
Uitgangspunt is dat er minimaal driemaal meer beslag op waardegoederen wordt gelegd dan
de totale kosten van het afpakteam. Daarnaast blijft het OM streven naar het inzetten van
andere tools in de strafrechtelijke toolkit, zoals het verbeurd laten verklaren van goederen zoals
voertuigen, of het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel, waarbij de focus zal
liggen op het verstoren van criminele groeperingen.

Het integrale Afpakteam heeft een jaarlijks target van minimaal 3,5 miljoen gulden.

2.3

Veel voorkomende delicten (hierna: VVC)

2.3.1 Woninginbraken en bedrijfsinbraken
Deze vorm van criminaliteit is onverminderd hoog. Middels projectmatige onderzoeken,
aangestuurd door de officier van justitie, worden dadergroepen en modi operandi in beeld
gebracht, om op deze wijze effectiever op te treden. Een informatiegestuurde aanpak staat
hierbij centraal.

10 | Jaarplan 2021 Parket in eerste aanleg Curaçao

Het Parket streeft er bij VVC -zaken naar om binnen vier maanden nadat de zaak bij het
Parket is ingeschreven een vervolgingsbeslissing te nemen.

2.3.2 Relationeel geweld (hierna: RG)
Met name bij strafzaken in de relationele sfeer (RG-zaken) hebben zowel slachtoffer als dader
baat bij een snelle afdoening. Aan het slachtoffer geeft dit de boodschap dat relationeel geweld
door het Parket serieus wordt opgepakt. Per zaak wordt gekeken wat de beste
afdoeningsbeslissing is.
Een zaak kan ter zitting worden aangebracht, maar er kan ook voor gekozen worden deze
voorwaardelijk af te doen, daarbij kan bijvoorbeeld aan de verdachte een cursus
agressiebeheersing worden opgelegd. Een passende interventie, waarbij zowel de dader als het
slachtoffer gebaat zijn, is namelijk van essentieel belang voor het veiligheidsgevoel van de
individuele burger. Het periodieke casusoverleg tussen de officier van justitie, de reclassering
en de Stichting Slachtofferhulp zal gehandhaafd blijven.

Het Parket zal in RG zaken, binnen zes maanden nadat de zaak bij het Parket is
ingeschreven, een afdoeningbeslissing nemen.

2.4
Jeugdigen
Het Parket zal in 2021 blijven investeren in een effectieve integrale aanpak van jeugdige
(veel)plegers, waarbij partners in de keten nauw met elkaar samenwerken en er voor zowel de
‘first offender,’ als de notoire recidivist een sluitende aanpak is, beiden gericht op het
verminderen van jeugdcriminaliteit.
De justitiële jeugdketen is volop in beweging. In 2021 zal het OM blijven investeren in de
implementatie van de Halt-afdoening - een alternatieve afdoeningsmodaliteit voor jeugdigen
die voor een relatief licht vergrijp in aanraking zijn gekomen met justitie. In samenwerking met
de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg (AJJC) en het KPC zal aan dit project uitvoering
worden gegeven, zodat er aan de jeugdige first offender een passende straf kan worden geboden,
niet zijnde een strafrechtelijke interventie. Hiervoor zijn in voorafgaande jaren al de nodige
werkprocessen en procedures uitgewerkt in een zogenoemde Halt-aanwijzing.
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Daarnaast is preventie van jeugdcriminaliteit belangrijk. Het Parket zal ook in 2021 blijven
bijdragen aan de campagne van het Ministerie van Justitie “Sende?!...Gosa Sigur!”, waarbij
multidisciplinaire teams middels interactieve sessies voorlichting geven op het gebied van
drugs-, alcoholgebruik en seksualiteit.
Verder zal het OM invulling blijven geven aan het in 2019 ondertekende protocol “Veilige
Scholen”, waarin samen met bondgenoten wordt gestreefd naar het verhogen van de veiligheid
in en rondom scholen. Daarnaast zal het OM, middels het project “Legumai Beef...por otro!” de
focus leggen op herstelrecht als tool voor het oplossen van problemen tussen leerlingen op
scholen.

Het Parket zal blijven streven naar het nemen van een afdoeningsbeslissing binnen vijf
maanden nadat de jeugdzaak is ingeschreven bij het Parket.

2.5
Executie
Executietaken moeten adequaat worden uitgevoerd; een geloofwaardige rechtshandhaving
staat of valt met daadwerkelijke, snelle en volledige tenuitvoerlegging van opgelegde straffen
en maatregelen. Voor het slachtoffer of diens nabestaande is het van belang dat de veroordeelde
dader zijn of haar straf daadwerkelijk ondergaat. Daarnaast is het voor de samenleving als
geheel en de dader zelf, van belang dat het duidelijk is dat het gedrag van de pleger van het
strafbare feit onacceptabel is. Door de komst van een executiemodule in het
bedrijfsregistratiesysteem zal de registratie van (nog te executeren) vonnissen worden
vergemakkelijkt. Op deze manier kan op een efficiëntere wijze sturing worden gegeven aan de
executie van vonnissen. Verder zal het project “kumpli kuné” in samenwerking met het Korps
Politie Curaçao in 2021 in stand blijven en worden doorontwikkeld.

Het Parket Curaçao zal in 2021 streven naar een executiepercentage van zeventig procent van
onherroepelijke vonnissen in niet-gedetineerden zaken.

2.6
Hustisia Rapido (HURA)
HURA is een door het OM op snelheid gerichte afdoening van eenvoudige strafzaken, met
inachtneming van zowel de juridische als de maatschappelijke context van het strafbare feit.
Binnen deze afdoeningsvorm wordt, naast de traditionele afdoeningsmogelijkheden van
strafzitting en sepot, ook gebruik gemaakt van transacties en het voorwaardelijk sepot.
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Hierbij worden de belangen van het slachtoffer meegewogen. HURA-zittingen voor jeugdigen
worden bij de jeugdreclassering gehouden. Bij niet nakoming van de afgesproken voorwaarden
worden de verdachten gedagvaard.

Het OM streeft in 2021 naar een minimumpercentage van 10% van de instroom aan HURAoproepingen.

2.7
Bemiddeling in strafzaken
Bemiddeling in strafzaken is erop gericht een geschil te beslechten zonder dat er een rechter aan
te pas hoeft te komen Het doel van deze bemiddeling in strafzaken is om het
communicatieproces tussen dader en slachtoffer op gang te brengen, waarin beide partijen tot
een overeenkomst komen. Naast het strafaspect wordt middels mediation gekeken naar een
oplossing voor het probleem. Het is dan ook van belang dat in het stadium van aangifte wordt
gekeken naar de mogelijkheid om de zaak middels mediation af te handelen en indien mogelijk
deze zo vroeg mogelijk in te zetten. Hiermee wordt een zinvolle interventie in een zo’n vroeg
mogelijk stadium nagestreefd. Het in 2018 opgestarte project, gericht op bemiddeling in
strafzaken, zal in 2021 worden voortgezet.

2.8
Paga bo But (PBB)
De Paga bo But-afdeling is gericht op boete-inning bij met name verkeersovertredingen en –
misdrijven. De effectiviteit van de afdeling is zichtbaar door het hoge inningsbedrag. In 2021 zal
de nadruk blijven liggen op de kwaliteit van de uitgeschreven processen- verbaal en het
verbeteren van het betalingsgedrag van de overtreder. Daarnaast zal de focus liggen op
specifieke doelgroepen, zoals de minderjarige overtreder en de notoire recidivist. Er zal
bekeken worden of het mogelijk is om tot een specifiek beleid voor voornoemde doelgroepen te
komen. Bovendien zullen de mogelijkheden tot het opleggen van loonbeslag worden
onderzocht.

In 2021 zal een minimum bedrag van 1,5 miljoen aan boetes worden geïnd.
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3 Bedrijfsvoering
3.1
Inleiding
Een optimaal functionerende interne OM-organisatie is van belang voor het realiseren van
efficiëntievergroting. De bedrijfsvoering vervult hierin een cruciale, faciliterende rol. Dat
betekent dat het ten dienste staat van een goede uitvoering van het primaire proces. De
bedrijfsvoering moet onder andere zorgen voor de inrichting en efficiëntie van de (logistieke)
werkprocessen, een goed personeelsbeleid, de beschikbaarheid van actuele en accurate
management- en sturingsinformatie en een moderne ICT.

3.2
Procesgestuurd parket
In 2021 zal blijvend worden geïnvesteerd in een steeds beter functionerende organisatie. Nadat
in 2019 is begonnen met het invoeren van het digitaal dossier, zal deze manier van werken in
2021 worden uitgebreid, waarbij onder meer zal worden toegewerkt naar een digitale
handtekening.
Verdachten en slachtoffers moeten kunnen rekenen op een voortvarende afhandeling van
zaken, zodat iedereen zo snel mogelijk weet waar men aan toe is. Hiertoe zijn de eerste stappen
gezet door het werkproces “den un tiru” in te voeren. Zaken die worden gedagvaard volgens
“den un tiru-proces”, zullen worden geappointeerd. Pas nadat de finale controle op juistheid en
volledigheid van de zaak akkoord is bevonden, wordt een zaak op zitting geappointeerd voor
een inhoudelijke behandeling. Hierdoor zal het aantal zaken dat vermijdbaar op zitting wordt
aangehouden dalen. Op deze manier wordt er meer zittingsruimte gecreëerd, zodat meer zaken
op zitting kunnen worden opgevoerd.

In 2021 zal het vermijdbaar aanhoudingspercentage van zaken op zitting 20% lager zijn
dan in 2019.

3.3

Personeel

3.1.1 Versterking rol parketsecretaris
De administratieve werkzaamheden van de parketsecretarissen zullen in steeds verregaandere
vorm bij de administratie worden ondergebracht, zodat de parketsecretaris meer kan fungeren
en zich kan ontwikkelen tot de sparringpartner van de officier van justitie. Zo geeft het
werkproces ‘den un tiru’ de parketsecretaris meer handvaten om diens rol en
verantwoordelijkheid, samen met de officier van justitie, te kunnen vervullen.
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3.1.2 Personeelsgesprekken
Het vaststellen en vervolgens sturen op kernwaarden en kerncompetenties, maakt dat het
voeren van een personeelsgesprek tussen leidinggevende en medewerker belangrijker is dan
ooit. Echter, dit vraagt veel tijd en inzet van zowel leidinggevenden als medewerkers.
Leidinggevenden moeten in staat worden gesteld met elke medewerker het juiste gesprek te
kunnen voeren en hiervoor de tijd te nemen. De doorontwikkeling van het Parket maakt dat er
niet alleen veel aandacht is voor de kwaliteit van het personeelsgesprek, maar ook voor
kwantitatieve afspraken. De genoemde focus maakt dat het volledig en correct uitvoeren en
verwerken van de personeelsgesprekken essentieel is. Opgemerkt dient te worden dat het
administratief op orde brengen van de gesprekscyclus geen doel op zich mag worden. Daartoe
zal er aansluiting en steun worden gezocht bij de afdeling HRM van Parket PG.

Met alle medewerkers van het
functioneringsgesprekken gevoerd.

Parket

worden

start-,

beoordelings-

en

3.1.3 Formatieplaatsen
Het personeel dient in 2021 zowel kwantitatief als kwalitatief op sterkte te zijn. De afgelopen
jaren is het aantal zaken en transacties sterk gegroeid. Om deze toename te kunnen verwerken
en tevens adequate sturing te kunnen geven aan processen en medewerkers, is het noodzakelijk
de formatie van de afdeling Ondersteuning en Executie hierop aan te passen. De formatie van
het Parket OvJ is hierdoor toegenomen van 52 fte naar 53 fte door de toevoeging van een
teamleider Ondersteuning & Executie.
FUNCTIES BEGROOT JAARPLAN

AANTAL FTE

Hoofdofficier van justitie

1

Plaatsvervangend hoofd(officier van justitie)

1

Managementassistent | Mdw bedrijfsvoering

1

Rechercheofficier

1

(Senior) Beleidsmedewerker

1

Subtotaal

5

Officier van Justitie

9

Substitute officier van justitie

1

Senior parketsecretaris

6

Parketsecretaris

3

Junior Parketsecretaris

1
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Subtotaal

20

Manager ondersteuning en executie

1

Medewerker BOB

2

Teamleider administratie en executie

1

Senior administratief juridisch medewerker

2

Administratief juridisch medewerker

2

Strafdeurwaarder

3

Tolk / vertaler

2

Administratief medewerker / kassier

2

Medewerker slachtofferzorg

2

Bemiddelaar (mediator)

1

Adm. mdw (telefonie, receptie, bode)

1

Adm. mdw (telefonie, receptie, bode)

1

Senior executiemedewerker

2

Executiemedewerker

7

Subtotaal

29

TOTAAL

54
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4 Prestatieafspraken
4.1
Algemeen
Het Parket Curaçao zal ieder kwartaal aan de hand van vastgestelde prestatie-indicatoren in
overleg treden met het Parket van de Procureur-Generaal, om op deze wijze sturend te kunnen
optreden in de voortgang van het behalen van genoemde indicatoren.
Onderstaande tabel bevat alle kwantitatieve prestatie-indicatoren voor 2021:

PRESTATIE-INDICATOREN
Indicator
0. Kerncijfers
a. Levensdelicten
b. Vuurwapens
c. Mensenhandel
d. Berovingen/atrako’s
e. Inbraken
f. Relationeel geweld
g. Milieuovertredingen
h. Verkeersmisdrijven en -overtredingen
i. Zeden
j. Jeugd
1. Instroom: zowel misdrijf/overtreding excl. Paga bo but.

Norm (afspraak)

1250

a. Aantal ingeschreven zaken (parketnummers), per
categorie minder/ meerderjarig
b. Aantal ingeschreven zaken(parketnummers) per
aanleverende instantie
c. Aantal inverzekeringstellingen
d. Aantal voorgeleidingen
e. Aantal HURA-oproepingen
f. Aantal bemiddelingen in strafzaken
2. Uitstroom
a. Aantal afdoeningen per afdoeningstype:
 Niet ontvankelijk OM


Vrijspraken/OVAR
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10% van de
instroom

Max 1%




Veroordelingen
Totaal ter zitting aangebrachte zaken



Aantal verwijtbare aanhoudingen

b. Aantal beleidssepots (kaal)
c. Aantal technische sepots
d. Aantal voorwaardelijke sepots naar voorwaarde (excl.
betaling geldsom/ transactie)
e. Aantal voorwaardelijke sepots: betaling geldsom
f. Aantal voorwaardelijke sepots: transacties
g. Aantal alternatieve afdoeningen

Max. 5%
Max. 3%
Max. 10%

3. Totaalbedrag aan afpakinterventies (Afpakteam)

NAF 3.5000.000,-

4. Doorlooptijden
a. Aantal dagen tussen de instroom en afdoening
(inventarisatie gemiddeld aantal dagen)
b. Aantal dagen tussen de instroom en zittingsgereed
c. Aantal openstaande zaken
5. Executie
a. Aantal onherroepelijke vonnissen in nietgedetineerdenzaken binnen 6 maanden geëxecuteerd.
b. Totaal aantal onherroepelijke vonnissen in nietgedetineerdenzaken geëxecuteerd.
c. PBB: aantal openstaande OPV’s
d. PBB: aantal uitgeschreven OPV’s

Min. 50%

16.000 OPV’s

e. PBB: aantal ter zitting aangebrachte zaken
f.

PBB: totaal geïnde bedragen in NAfl.
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NAF 1.500.000,-

4.2
Kwalitatieve prestatieafspraken
In onderstaande tabel zijn alle kwalitatieve prestatieafspraken voor 2020 opgesomd:

KWALITATIEVE PRESTATIEAFSPRAKEN 2020
Binnen vastgestelde termijnen afdoen van strafzaken
Doorontwikkeling van VVC voortzetten
Uitvoering proces ‘den un tiru’
“Tur wowo riba bo” / Top C wordt geborgd bij het Ministerie van Justitie
Verkeershandhaving en –controles wordt geïntensiveerd
Implementatie het Alternatief (Halt)
Doorontwikkeling digitaliseringstraject
Intensivering milieuhandhaving
Bemiddelingstrajecten verhogen
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Contactgegevens
Adres
Tempel Emanu-El
Hendrikplein z/n
Willemstad, Curaçao
E-mailadres
parket.curaçao@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.curaçao@omcarib.org
Telefoonnummer
(+5999) 434 2100
Faxnummer
(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328
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