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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het Parket in eerste aanleg van Curaçao over het dienstjaar 2016.
Dit jaarverslag vormt in relatie tot het interne jaarplan 2016 een instrument ter evaluatie van wat
de beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd.
Het jaar 2016 gaf een lichte stijging te zien van de instroom van het aantal strafzaken; van 1230
in 2015 naar 1283 in 2016. Mede dankzij de operationalisering van de VVC (veel voorkomende
criminaliteit) “cockpit” op politiebureau Rio Canario, konden meer zaken sneller en
betekenisvoller worden afgedaan. Deze “cockpit” vormt zo, indachtig ons credo “de Tempel
uit!” een vooruitgeschoven post van de strafrechtspleging. Dit had onder meer tot gevolg dat in
2016 het aantal Hustisia Rapido afdoeningen (voorwaardelijke sepots/transacties) verdubbelde
in vergelijking met 2015.
Ook op het terrein van verkeer zijn successen geboekt. KPC en OM hebben zich in 2016 hard
gemaakt voor meer aandacht voor ernstige verkeerszaken, een snellere doorlooptijd van de
zaken, betere kwaliteit van de strafzaken en een integrale aanpak van de verkeersproblematiek
op Curaçao. Bij het sluitstuk van de verkeershandhaving, de boete-inning is ook een stijging te
zien van 10% ten opzichte van 2015, tot ruim 1.2 miljoen gulden.
Twee mega strafzaken werden in 2016 succesvol in eerste aanleg afgesloten. Het betreft de zaak
Bientu, een langlopend onderzoek naar witwassen en belastingontduiking en de zaak Babel naar
o.a. ambtelijke corruptie en witwassen. De vonnis in de zaak Bientu is inmiddels onherroepelijk
en heeft geleid tot het vrijkomen van een groot geldbedrag ten behoeve van de
criminaliteitsbestrijding.
Megazaak of eenvoudige HURA afdoening: wat ze gemeen hebben is dat het effectieve
interventies zijn die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de
samenleving als geheel. Het Parket heeft in 2016 samen met haar traditionele ketenpartners,
zoals het KPC, maar ook niet-traditionele partners zoals de zorgsector en delen van het
bedrijfsleven weer significante stappen gezet in de doorontwikkeling van een integrale aanpak
van veiligheidsvraagstukken. De ambities en strategieën zijn neergelegd in
meerjarenperspectief, jaarplannen en een veiligheidsagenda. Maar ze worden ook “geleefd” in
de Top C aanpak van jeugdige recidivisten, de stappen die zijn gezet in het project “veilig
ondernemen” en het project “poortwacht” ter verbetering van de structurele integriteit van onze
lucht- en zeegrenzen.
Terugkijkend op 2016 concludeer ik dat het Parket Curaçao haar ambities zowel als “togaorganisatie” bij grote en kleine strafzaken, als ook als veiligheidspartner bij projecten in de
criminaliteitsbestrijding in belangrijke mate heeft waargemaakt.
1 mei 2017
Heiko S.R. de Jong
Hoofdofficier van Justitie
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1 Strategie en beleid
In het jaar 2016 heeft het OM veel onder de aandacht gestaan met toonaangevende strafzaken,
waarmee duidelijk de boodschap is gegeven dat criminaliteit niet loont. Daarnaast heeft het OM
veel effort gestoken in het organiseren van bijeenkomsten en netwerksessies met als
voornaamste doel het creëren van bewustwording dat het criminaliteitsprobleem op integrale
wijze moet worden opgepakt. Daarbij is zoveel mogelijk de nadruk gelegd op het gezamenlijk
en integraal aanpakken van criminaliteitsproblemen onder het motto „samen staan we sterk‟.
Het OM nam hierin het voortouw door onder andere een behoefte-inventarisatie te doen onder
rechtshandhavingsorganisaties in het kader van het MoU met de Verenigde Staten. Ook heeft
het OM samen met het Korps Politie Curaçao (KPC) en het ministerie van justitie een
„veiligheidsagenda‟ opgesteld waarin de aanpak van geprioriteerde thema‟s op integrale en
interdepartementale wijze is uitgewerkt. Bovendien wordt met de Top C aanpak het
samenwerken op structurele wijze benadrukt en tot stand gebracht. Tot slot wordt bij het
primaire proces continu stilgestaan bij deze integrale benaderingswijze.
Daarnaast is er in 2016 ook aandacht besteed aan het verder verbeteren van de interne
processen, kwaliteit en transparantie bij het OM. Met de komst van de VVC-werkwijze, is de
kwaliteit van de aangeleverde zaken door de politie beter, waardoor er minder zaken worden
geseponeerd. Met de invoering van een verbeterd registratiesysteem, kan tijdig en effectief
sturing worden gegeven aan de in- en uitvoer van strafzaken. Daarnaast is de samenwerking
met belangrijke partners zoals KPC en Landsrecherche Curaçao sterk verbeterd en verder
gestructureerd, wat een effectieve bijdrage heeft geleverd op de kwaliteit en afwikkeling van
strafzaken in het primaire proces.
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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, afdoeningen), waarna zal worden ingegaan op de geboekte vooruitgang in het
primaire proces en projecten.
2.1.1 Instroom van zaken
De instroom van zaken is ook in 2016 toegenomen met in totaal 1283 zaken. Dit is een lichte
stijging van 53 zaken ten opzichte van 2015. 65 procent hiervan hebben geleid tot
inverzekeringstellingen van verdachten. Daarnaast kon door het bewerkstelligen van een
kwaliteitsinhaalslag en door intensieve samenwerking met KPC, de grootste leverancier van
strafzaken, het aantal sepots fors worden verlaagd.
Tabel 1. Instroom van misdrijfzaken
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Misdrijven

51

36

39

44

68

51

35

37

30

34

59

22

Misdrijven minderjarige

4

13

6

0

8

3

5

5

3

4

6

5

Verkeersmisdrijven

1

2

6

1

0

1

1

7

0

1

0

1

Veel
voorkomende
criminaliteit (VVC)
6-uurszaken

30

25

45

20

27

29

29

46

37

43

48

28

30

8

31

12

29

35

4

32

6

16

13

10

2.1.2 Afdoeningen
Het aantal zaken dat werd geseponeerd, is gedaald van 31 naar 24 procent. Bijna de helft van de
ingestroomde zaken hebben geleid tot een dagvaarding. De overige helft is door een andere
afdoeningsmodaliteit afgedaan, zoals voorwaardelijk sepot of Hustisia Rapido (hierna HURA).
Tevens is het aantal HURA-zittingen verdubbeld ten opzichte van 2015 (zie tabel 2).
Tabel 2. Aantal afdoeningen per afdoeningstype
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Dagvaarding

44

78

79

57

47

69

34

50

35

47

49

23

Sepot

46

70

105

41

51

33

4

23

13

12

37

24

Tom/som/HuRa

2

2

8

11

11

15

6

20

9

9

7

17

Transactie

1

3

3

1

4

0

0

1

1

0

6

4

Voorwaardelijk sepot

6

37

45

7

18

35

4

5

2

3

5

6

2.1.3 Megazaken
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De zaak Bientu waarbij een loterij-ondernemer terechtstond voor zestien strafbare feiten
(waaronder witwassen en belastingontduiking), werd in 2016 inhoudelijk behandeld. Het OM
eiste vier jaar celstraf waarvan één voorwaardelijk.
In de zaak Babel eist het OM drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en vijf jaar ontzetting
van het publieke ambtsfunctie tegen een oud-premier. Deze werd verdacht van ambtelijke
omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen, het bezit van „jammers‟ en van valse aangifte van
het verlies van zijn diplomatieke paspoort. De zaak is nu in hoger beroep.

2.2

Geweldsdelicten

2.2.1 Levensdelicten
In het jaar 2016 is er veel (politie)capaciteit geïnvesteerd in omvangrijke onderzoeken die een
groot impact hebben gehad op de samenleving. Met name onderzoeken zoals Yumuri
(schietpartij op twee politieagenten), Scooter (liquidatie om een gestolen scooter) en Den Helder
(burenruzie die tot doodslag heeft geleid), namen veel capaciteit in beslag van het OM, KPC en
het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Het jaar 2016 is afgesloten met 19 levensdelicten, wat
een vermindering is ten opzichte van 2015.
2.2.2 Atrako’s
Bij het KPC zijn 516 aangiftes van atrako‟s geregistreerd. De meeste overvallen met geweld
hebben in de maand november plaatsgevonden. Bij het OM werden meer dan honderd zaken
betreffende overval met geweld bij het Parket ingeschreven, waarvan de helft inmiddels zijn
gedagvaard. Het gaat meestal om verdachten die al meerdere delicten op hun kerfstok hebben.
Het OM investeert in het in kaart brengen van criminele dadergroeperingen die op
georganiseerde wijze onder andere diefstallen met geweld plegen die grote onrust veroorzaken
in de Curaçaose samenleving.
2.2.3 Illegale 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. Door het Korps Politie Curaçao zijn in 2016 meer dan honderd illegale vuurwapens
in beslag genomen. Hiervan zijn door het OM 78 verdachten gedagvaard om voor de rechter te
verschijnen. 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 2016 regelmatig acties gehouden, zowel controles als onderzoeken
gericht op de inbeslagname van vuurwapens en munitie.
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2.3

Vermogensdelicten

2.3.1 Autodiefstallen
De daling in het aantal gepleegde autodiefstallen in 2015, heeft zich ook in 2016 doorgezet. In
het jaar 2016 heeft een totaal aantal van 241 autodiefstallen plaatsgevonden, waarbij er een
aangifte is geweest. Met dit aantal is de door OM en KPC gezamenlijk geformuleerde
doelstelling van maximaal driehonderd autodiefstallen ruim behaald.
2.3.2 Woning- en bedrijfsinbraken
Hoewel het aantal autodiefstallen is gedaald, blijft het aantal woning- en bedrijfsinbraken
structureel hoog. Voor een structurele daling is een gerichte en integrale aanpak nodig.
Door onder andere de aanpak Top C wordt gewerkt om het aantal vermogensdelicten en
atrako‟s fors terug te dringen, aan de hand van een persoonsgerichte benadering van
stelselmatige daders.
Verder blijft het OM tezamen met het KPC investeren in informatiegestuurde opsporing. Op
deze manier komen dadergroepen, hotspots en verbanden tussen verschillende strafbare feiten
beter in beeld, waardoor een gerichte aanpak van de grond kan komen.

2.4

Incidentgerichte Opsporing via de ‘Cockpit’

Om de veel voorkomende criminaliteit zo effectief en efficiënt mogelijk te
bestrijden, hebben OM en KPC in 2016 de aanpak van incidentgerichte
opsporing gereorganiseerd. Het gaat hierbij om de veel voorkomende
criminaliteit die in termen van de subjectieve veiligheid een grote impact op
de samenleving heeft. De burger moet er op kunnen vertrouwen dat deze
vormen van criminaliteit adequaat en snel worden bestreden. Daarvoor zijn effectieve
interventies nodig, die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de
samenleving als geheel.
Naar aanleiding van onder meer (te) lange doorlooptijden van veel zaken, waarbij de verdachte
na zes verhooruren werd heengezonden en de zaak vervolgens niet meer rondkwam, hebben
OM en KPC besloten om een nieuw werkproces incidentgerichte opsporing in te richten.
Kern van het nieuwe werkproces is een weekdienst van een officier van justitie en een
parketsecretaris op het politiebureau te Rio Canario. Deze weekdienst bespreekt dagelijks met
de hulpofficier van justitie alle nieuwe binnengekomen incidentmatige zaken en geeft richting
aan de afdoening van deze zaken. Indien mogelijk wordt direct een afdoeningsbeslissing
genomen en uitgevoerd. Zo kan een verdachte direct een transactie aangeboden krijgen, kan ter
plaatste een HURA-zitting worden gedaan of wordt de verdachte heengezonden met een
dagvaarding. Zaken waarbij aanvullend onderzoek noodzakelijk is blijven vanuit de cockpit
bestuurd worden waarbij de focus altijd ligt op een snelle en betekenisvolle interventie. De twee
meeste belangrijke uitgangspunten hierbij zijn “niemand weg zonder overleg” en snelle
duidelijkheid voor de aangever/slachtoffer over het afdoeningstraject.
Deze manier van werken heeft ook grote voordelen voor OM en politie. Er is vaker en
intensiever contact en door de korte lijnen en is er zicht op (de voortgang van) zaken. De
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terugkoppeling is sneller waardoor de kwaliteit van de zaken toeneemt. Zaken worden sneller
afgedaan, zodat er een duidelijk signaal is naar de maatschappij in het geheel en naar
verdachten en aangevers/slachtoffers in het bijzonder. Doorlooptijden zijn aanzienlijk verkort
en met name de zaken waarin verdachten na zes verhooruren worden heengezonden, zijn vaker
en tevens betekenisvoller afgedaan. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de verdubbeling van het
aantal HURA afdoeningen in 2016. Met dit nieuwe concept vergroten OM en KPC hun
dienstbaarheid aan de samenleving en aan de rechtvaardigheid zoekende burger en geven ze
concrete invulling aan het credo van het OM voor 2016: “union ta hasi forsa”.

2.5

Hustisia Rapido (HURA)

In 2016 zijn er 35 HURA (Hustisia Rapido) zittingen gehouden. Gedurende dit jaar zijn de
HURA-zittingen vanaf de maand augustus niet langer vast ingeroosterd, daar in deze maand is
begonnen met de VVC-dienst (veel voorkomende criminaliteit), waarbij onder meer ter plaatse
op het politiebureau door officier en parketsecretaris zaken afgedaan worden middels HURA, of
bij het OM. Vanaf medio 2016, met het invoeren van de VVC-systeem waarbij de Officier en
parketsecretaris weekdienst draaien bij het KPC, is het aantal HURA-zaken gestegen.
Gedurende de 35 gehouden HURA-zittingen werden er in totaal 167 verdachten opgeroepen.
Van deze 167 verdachten zijn er 121 verdachten verschenen ( 72.5 %).
Deze cijfers bieden een positief perspectief in vergelijking met de cijfers van 2015, het aantal
opgeroepen verdachten vertoont immers een verdubbeling. Daarbij is aan de doelstelling van
150 HURA-zaken in 2016 ruimschoots voldaan.
In 2015 zijn er over het gehele jaar 82 verdachten opgeroepen, waarvan 65 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 2017 bestendigd zal worden.

2.6

Verkeer

Verkeer is in 2016 tot één van de speerpunten benoemd. Met KPC als belangrijkste ketenpartner
heeft het OM zich in 2016 hard gemaakt voor meer aandacht voor ernstige verkeerszaken, een
snellere doorlooptijd van de zaken, betere kwaliteit van de strafzaken, en de integrale aanpak
van de verkeersproblematiek op Curaçao. Daartoe is om te beginnen met ingang van 2016 een
verkeersofficier van justitie aangesteld. Samen met het Team Verkeer van KPC heeft deze
officier gewerkt aan het in kaart brengen van alle, honderden nog openstaande zaken en
meldingen, zijn de achterstanden fors aangepakt, is een overlegstructuur in werking getreden,
en is een begin gemaakt met een kwaliteitsverbetering van de processen-verbaal, onder meer via
cursussen en een vaste ochtend per week bij het Team Verkeer om samen de zaken door te
nemen.
Voor wat betreft de overtredingen is het standaard proces verbaal verbeterd door storende
fouten eruit te halen en zijn de werkinstructies geactualiseerd. Voor wat betreft misdrijven zijn
zaken uit 2013 en 2014 die nog openstonden afgerond en afgedaan, en is veelvuldig contact
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geweest met het Gerecht in verband met een tekort aan zittingsruimte. Nieuwe zaken zijn
voortvarender opgepakt en slachtoffergesprekken vinden nu standaard plaats.
Ook op het gebied van beleid is er veel gebeurd. In samenwerking met een wetgevingsjurist bij
het OM en vertegenwoordigers van de betrokken ketenpartners, verzameld in een werkgroep
die elke 3 á 4 weken bij elkaar kwam onder leiding van de hoofdofficier, zijn in 2016 diverse
concept-Landsbesluiten/Landsverordeningen ingediend bij het ministerie van Justitie. Het
betreft een concept-LV belasting betalen koppelen aan boetes betalen (april 2016), twee conceptLB‟s inzake technische eisen aan auto‟s (incl. quads) en motoren (anti-fever) en het concept-LB
Alcohol waarmee blaasapparatuur zou moeten worden toegestaan op het eiland (september
2016). Een concept-LV waarin kentekenaansprakelijkheid mogelijk wordt gemaakt was eind
2016 bijna gereed. Voorts is het OM sinds 2016 in overleg getreden met de verzekeraars op
Curaçao en met vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning, om gezamenlijk te komen tot een beter inzicht in de oorzaken van de grote
verkeersproblematiek en te werken aan een integrale aanpak hiervan op de langere termijn.

2.7

Jeugd

In het kader van de uitvoering van het Justitieel Jeugdbeleidsplan (september 2010) is er in 2016
intens samengewerkt met de (op 1 februari 2014 opgerichte) Stichting Ambulante Justitiële
Jeugdzorg Curaçao (AJJC), waaronder de Jeugdreclassering en het Veiligheidshuis ressorteren.
Ook met de kernpartners KPC en de Voogdijraad is intensief samengewerkt. Het aantal in 2016
bij het OM geregistreerde jeugdstrafzaken in de leeftijd tussen 12 en 17 jaar bedraagt 62,
waarvan 42 inverzekeringgestelden. Van de door de politie (na een aanhouding) heengezonden
jeugdigen zijn er 20 processen-verbaal (de zogenaamde „6 uurtjes‟) bij het OM ingediend.
De jeugdofficier heeft ook in 2016 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) risicojongerenoverleg (RJO) voortgezet.
Hieraan hebben de Voogdijraad, de leerplichtambtenaar, alle jeugdagenten en 1 buurtregisseur
van het KPC, de jeugdreclassering en het OM geparticipeerd. Dit samenwerkingsconcept zal in
2017 verdere ontwikkeling ondergaan.
Het OM heeft in 2016 gestreefd naar een afdoeningsbeslissing binnen vijf maanden nadat de
jeugdzaak werd ingeschreven bij het Parket. Ter uitwerking hiervan zijn in 2016 een aantal
jeugdzittingen gepland, waaronder ook meerdere zittingen waarbij de rechter besluit dat een
straf alsnog ten uitvoer word gelegd (TUL). Deze aanpak heeft geresulteerd in het volgende:
Ongeveer 70 % van het aantal jeugdzaken dat in 2016 is ingeschreven, werd afgedaan.
De resterende jeugdzaken van 2016 zullen in het jaar 2017 worden afgedaan. Het streven om met
betrekking tot jeugdzaken binnen vijf maanden na inschrijving een afdoeningbeslissing te
nemen, is daarmee grotendeels gehaald.
De in 2016 genomen voorwaardenscheppende maatregelen ter behaling van de gestelde norm
zullen in 2017 gehandhaafd worden.
In 2016 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
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jeugdigen die na aanhouding zijn heengezonden door de politie zijn in 2016 onder toezicht van
de Jeugdreclassering geplaatst. Als onderdeel van de activiteiten die in het Veiligheidshuis zijn
ontwikkeld, heeft er in 2016 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 risico-jongere. In 2016 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.

2.8

Mensenhandel en mensensmokkel

In het verslagjaar 2016 is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd op het gebied van
mensenhandel. Het betreft een onderzoek naar de uitbuiting van een slachtoffer in de
seksindustrie en/of de zogenaamde „trago-meisjes‟ in een horecagelegenheid. Het
onderzoeksteam van het KPC heeft in het kader van het strafrechtelijk onderzoek een training
mensenhandel gehad. De opvang van de vermeende slachtoffers heeft om beurten plaats
gevonden in de speciale opvanglocatie die toegerust kan worden op slachtoffers van
mensenhandel.
De Officier van Justitie belast met mensenhandelzaken heeft een presentatie gegeven over
mensenhandel tijdens een conferentie georganiseerd door het Ministerie van Justitie Curaçao.
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 en wijst daarnaast
op een aantal verdere ontwikkelpunten. Bij de Parketten binnen het Caribische deel van het
Koninkrijk zijn twee diepte specialisten mensenhandel/mensensmokkel aangewezen in de
combinatie van officier van justitie en secretaris. Parket Curaçao heeft een dieptespecialist
mensenhandel. Hierbij wordt de samenwerking tussen de andere eilanden bevorderd en de
kennis over de aanpak van mensenhandel/smokkel vergroot. Tussen het OM en het KPC zijn
afspraken gemaakt tot oprichting van een speciaal projectteam dat mensenhandel onderzoeken
zal doen in 2017.

2.9

Geldkoeriers

Passagiers die het land binnenkomen, dan wel verlaten zijn 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

10 Jaarverslag 2016 Parket in Eerste Aanleg Curaçao

geld, is de tendens dat deze koeriers nu terugkomen met marihuana met de bedoeling om deze
lokaal te verkopen.
2.9.1 Hato-zaken
Gedurende het jaar 2016 zijn er 185 zogenaamde Hato-zaken ingestroomd (zie figuur 1). Deze
zaken behelzen alle personen die worden aangehouden op luchthaven Hato met verdovende
middelen, doch ook de verzending van postpakketten en personen die op Curaçao zijn
aangehouden vanwege het bezit van een hoeveelheid verdovende middelen en de verkoop
hiervan. Cocaïnesmokkel omvat de meeste zaken, waarbij de bestemming Nederland, Duitsland
en Canada is. De modus operandi hierbij is overwegend cocaïne in bagage, het slikken van
bolitas, geplakt op het lichaam en gedrenkt in kleding, met een totaal van 109 zaken. In
november waren er aanhoudingen met grote hoeveelheden cocaïne, en wel drie personen met
een gezamenlijke hoeveelheid van 8 kg. verdovende middelen en twee andere personen met
respectievelijk 10.2 kg. en 11 kg.
Figuur 1. Maandelijkse instroom Hato-zaken

2.10 Terrorisme
Mede gezien de gebeurtenissen in de rest van de wereld met de bijhorende toename van
terroristische dreiging, heeft Parket Curaçao ook in 2016 geïnvesteerd in terrorismebestrijding. De
adviesgroep TIRP (Terroristisch Incident Respons Plan) heeft het handboek TIRP herzien. Het
handboek behelst een multidisciplinair plan ten behoeve van terreur- en terrorismebestrijding
voor Curaçao. Het plan is tot stand gekomen met medewerking van alle leden van de
adviesgroep TIRP. In dit Terroristisch Incident Respons Plan zijn de gemeenschappelijke kaders
voor de diensten uitgewerkt ter voorbereiding van het voorkomen van een terroristische
aanslag. Deze actualisatie was nodig, omdat wetten inmiddels zijn veranderd, de structuur sinds
10 oktober 2010 is veranderd en er nieuwe dreigingen zijn.
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 (overlegtafel
tussen de minister van justitie, OM en KPC. Het idee is dat bij een werkelijke terroristische aanslag

11 Jaarverslag 2016 Parket in Eerste Aanleg Curaçao

of een dreiging daarvan, de ketenpartners elkaar kunnen vinden en ieders rollen en
verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

2.11 Afpakken
Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de
strijd tegen (de georganiseerde) criminaliteit. Geld is de drijfveer, het
motief voor nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel
verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen
pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben
verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont.
Zichtbaar afpakken tast het beeld van de onaantastbare crimineel aan. Bovendien is het
belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Het Afpakteam
Curaçao is een samenwerking van het Belasting Accountants Bureau (BAB), Douane,
Koninklijke Marechaussee (KMAR), Korps Politie Curaçao , Kustwacht, Ontvanger Belastingen
Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM). Het Afpakteam opereert budgetneutraal aangezien
het zichzelf terugverdient met de afpakacties. De overige opbrengsten komen ten goede
aan het land Curaçao. Het Afpakteam heeft in het afgelopen jaar veel acties verricht en er is veel
crimineel vermogen afgepakt.
Het Integraal Afpakteam Kòrsou (Afpakteam Curaçao) gaat nog minstens
twee jaar door met haar activiteiten. Dit is in 2016 bekrachtigd middels de
ondertekening van een convenant door de opdrachtgevers, de Minister van
Financiën en de Minister van Justitie.
In het jaar 2016 heeft het Afpakteam in totaal Nafl. 1, 756,180 aan goederen
in beslag genomen.

2.12 Executie
In 2016 werden 699 zaken ter zitting aangebracht. Van die zaken moesten 285 vrijheidsstraffen
en/of werkstraffen worden geëxecuteerd. Een totaal van 398 zaken werden onder andere
aangehouden, eindigende in een voorwaardelijke veroordeling of werd de dagvaarding nietig
verklaard. Van die 285 vrijheidsstraffen en/of werkstraffen die moesten worden geëxecuteerd
zijn 148, dus een totaal van 52% geëxecuteerd. Mede vanwege capaciteitstekort bij SDKK kan
niet in alle gevallen tot een snelle executie van de straf worden overgegaan.

Tabel 3. Totaal geëxecuteerde straffen 2014-2016
Jaar
Zaak zitting
Openstaand

Geëxecuteerd
Ja
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Nee

%
n.v.t

2014

819

379

246

128

446

65.00%

2015

785

348

239

106

440

69.00%

2016

699

285

148

138

398

52.00%

2.13 Paga Bo But
In het jaar 2016 zijn er 15.176 oproepingsproces verbalen (hierna
OPV‟s) opgenomen. Dat is een stijging van 1839 (13.79%) tegenover
het jaar 2015. Veder zijn er 11.632 OPV‟s naar zitting gebracht, dat is
een stijging van 2061 (17.72%) tegenover het jaar 2015. Veertien
procent van alle OPV‟s is als transactie afgedaan.
Uit onderstaand tabel is af te leiden dat in 2016 het aantal boete-opbrengsten met NAF 114,103 is
gestegen ten opzichte van 2015, een stijging van ruim tien procent. De meest voorkomende
strafbare feiten waarvoor een OPV is uitgeschreven, is voor het rijden zonder rijbewijs en het
niet dragen van de autogordel.
Tabel 4. Totaal geïnde bedragen in Nafl. per jaar

2011
527.363

2012
908.170

2013
1.468.744

2014
950.230

2015
1.089.836

2016
1.203.939

2.14 Rechtshulp
In het jaar 2016 zijn er 128 rechtshulpverzoeken binnengekomen, achttien minder dan in het jaar
2015. Het grootste gedeelte was afkomstig van Nederland, Bonaire en Sint Maarten. 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. Rechtshulpverzoeken zijn steeds vaker financieel van aard
(conservatoir beslag, vorderen gegevens, zoekingen trustkantoren).

2.15 Aktua Robes, Sintié Unbes!
Het Openbaar Ministerie heeft samenwerking met het Korps Politie Curaçao gedurende de
carnavalsperiode van 2016 een “lik op stuk” aanpak toegepast op strafbare feiten die voor,
tijdens en kort na de carnavalsdagen hebben plaatsgevonden.
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Door het OM is in samenwerking met het KPC een nieuw invul-aanhoudingprocesverbaal
ontworpen en geïntroduceerd dat in 2016 voor het eerst werd gebruikt. In totaal waren er zes
marsen waarmee vier officieren van justitie en twee medewerkers van de administratie belast
waren. Zij hebben samen 41 zaken voorgeschoteld gekregen. De aanpak draagt bij aan het
verminderen van het onveiligheidsgevoel onder de Curaçaose burger, terwijl tegelijkertijd
antisociaal gedrag meteen wordt aangepakt.

2.16 Overig
2.16.1 Verbeurdverklaringen/Schikkingen
In 2016 zijn er in grote zaken zoals Bientu en Fiji grote sommen geld verbeurd verklaard. De
Bientu-gelden zijn al voor een gedeelte in het Criminaliteitsfonds gestort, waar het zal worden
gebruikt voor het bestrijden van criminaliteit op Curaçao.
Daarnaast heeft het OM in 2016 een schikking getroffen met Asphalt Lake Recovery terzake de
explosie die op 13 maart 2013 plaatsvond bij het bedrijf en waarbij twee doden en vijf gewonden
vielen. De schikking bedroeg een bedrag van NAF. 60.000,-.
2.16.3 Duradero
Het project Duradero is per 1 januari 2014 van start gegaan voor een periode van drie jaar. Dat
betekent dat 2016 het laatste jaar was voor het project. Het eerste jaar van Duradero was vooral
gericht op het in kaart brengen van het werk, de informatie en het leggen van contacten, in het
tweede jaar zijn de werkprocessen uitgewerkt en ingevoerd en contacten verdiept en
gestructureerd. 2016 stond, naast het uitvoeren van een groot aantal gespecialiseerde financiële
rechtshulpverzoeken, vooral in het teken van de overdracht van de werkzaamheden aan Korps
Politie Curaçao en vaste collega‟s binnen het Parket Curaçao. In september is vanuit Duradero
door het OM, KPC, RST en FIU gezamenlijk een concept Landsbesluit ingediend bij de
verantwoordelijke ministers met als doel een Gestructureerd Overleg Financiele
Opsporingsdiensten (GOFO) in te stellen, om de financieel-economische criminaliteit op
Curaçao grondiger aan te kunnen pakken. Het OM zal voorzitter zijn van dit overleg. Tot dit
van start gaat blijft de binnen Duradero in 2015 opgezette overlegstructuur in werking, die ook
in 2016 erg nuttig is gebleken. In het najaar is hard gewerkt aan beveiligde verbindingen tussen
FIU en KPC en FIU en RST, zodat de informatie voortaan op veilige wijze digitaal gedeeld kan
worden, in plaats van op papier. Per 1 november zijn alle taken van Duradero overgedragen aan
het nieuwe financiële team van KPC. FIU meldt vanaf eind 2016 formeel door aan zowel KPC als
RST, via de beveiligde verbindingen. Door middel van twinning, cursussen en intensieve
samenwerking zijn de collega‟s van dit team in 2016 opgeleid. Binnen het OM zijn een vaste
officier en secretaris aangewezen als FIU-contactpersonen. Eind van het jaar kwam een
convenant gereed tussen FIU, KPC, RST en het OM over het veilig kunnen delen van informatie.
Nieuwe werkprocessen zijn ingericht, contacten zijn gestructureerd en de kennis is
overgedragen aan Curaçao zodat het nu zelfstandig verloopt, daarmee kwam aan het project
Duradero een succesvol einde.
2.16.4 Memorandum of Understanding Verenigde Staten
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Het
Openbaar
Ministerie
Curaçao
heeft
een
inventarisatie
gedaan
onder
rechtshandhavingsorganisaties op Curaçao om in kaart te brengen op welke wijze aan het
Memorandum of Understanding (hierna MoU) dat op 2 juni 2016 is ondertekend, invulling kan
worden gegeven. In dit MoU is afgesproken dat zal worden geïnvesteerd in de aanpak van
criminaliteit door het verhogen van de regionale slagkracht via regionale en internationale
samenwerking. Onderwerpen als integriteit, mensenhandel-en smokkel en terrorismepreventie
kwamen structureel naar voren als thema‟s die een gezamenlijke aanpak behoeven en waarin
verdere professionalisering gewenst is. Op 21 oktober 2016 is in samenwerking met het
Ministerie van Justitie een startbijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren de Verenigde Staten,
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze bijeenkomst stond in het teken van de
verbetering van de bestaande samenwerking tussen de landen en de versterking van de
rechtshandhaving en het strafrechtsysteem in de Caribische delen van het Koninkrijk
Nederland.
2.16.5 Veiligheidsagenda
De veiligheidsagenda is tot stand gekomen na opdrachtverlening vanuit het secretarissengeneraal (SG)-beraad. Het beoogt een groot aantal beleidsinitiatieven die zien op structurele
verbeteringen van de veiligheid op Curaçao te bundelen rondom de vijf prioritaire
veiligheidsthema‟s van de gezagsdriehoek1 van Curaçao, te weten verkeer, woning- en
bedrijfsinbraken, atrako‟s, criminele samenwerkingsverbanden en levensdelicten. Met deze
veiligheidsagenda wordt voornamelijk beoogd om structurele verbeteringen op integrale wijze
tot stand te brengen met als duidelijke boodschap dat verbeteringen nooit alleen door de
strafrechtspartners kunnen worden bereikt en dat andere partners vanuit andere ministeries hun
steentje moeten bijdragen om uiteindelijk te komen tot een veiliger Curaçao.
2.16.6 Bewustwording Partydrugs
Het Openbaar Ministerie is begin 2016 gestart met de ludieke
campagne “A night to remember” waarbij door het OM middels flyers,
posters en interviews op de radio aandacht wordt geschonken aan
gebruikers van partydrugs en dan met name XTC en cocaïne.
Uit het onderzoek “XTC, GHB, cocaïne en ketamine” van 2014 blijkt dat
het gebruik van XTC en cocaïne onder stagiaires uit Nederland op
Curaçao groot is. Een enquête onder stagiaires op Curaçao heeft dit
uitgewezen. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft met het
onderzoek uit 2014 getracht het gebruik van partydrugs, maar ook de herkomst ervan in kaart te
brengen. Behalve het creëren van bewustwording onder stagiaires, studenten en scholieren
wordt ook aandacht besteed aan de strafrechtelijke gevolgen van het voor handen hebben van
en het verspreiden van partydrugs.

1

Het ministerie van Justitie, het OM en KPC
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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 benadering 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 de 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 Curaçao Airport Partners, de luggage handlers en de
luchtvaartmaatschappijen.
Afgelopen jaar is het Hato-overleg waarin het strategisch management van alle
overheidspartners bijeenkomt, bestendigd en is het operationele motorkapoverleg geïntegreerd
in het reguliere periodieke luchthavenoverleg. Binnen dit overleg is inmiddels voldoende
bewustwording en wederzijds begrip ontstaan voor elkaars posities en (on)mogelijkheden.
Een geconstateerde weeffout is het ontbreken van een reguliere politiepost op de luchthaven. De
politietaak op de luchthaven wordt uitgevoerd door buitengewoon opsporingsambtenaren die
in dienst zijn van de luchthaven. Deze ambtenaren zijn in verbinding met het KPC maar
concrete en operationele aansluiting op politieprocessen als intelligence en opsporing is suboptimaal. Afgelopen jaar zijn daarom in samenwerking met Curaçao Airport Partners, het KPC
en de KMar de eerste stappen gezet in de richting van het realiseren van een politiepost op de
luchthaven. Dit manifesteert zich in dagelijkse aanwezigheid van politieambtenaren op de
luchthaven die patrouilleren en voor het publiek aanspreekbaar zijn. Het komende jaar zal de
politiepost op Hato verder gestalte krijgen.
Verder is de informatie uitwisseling tussen de op de luchthaven aanwezige diensten
geïntensiveerd hetgeen blijkt uit de verschillende integrale handhavingsacties die in 2016
gehouden zijn. Met de uitbouw en bestendiging van informatie-uitwisseling tussen de diensten
enerzijds en in Koninkrijks- en internationaal verband anderzijds moet de georganiseerde
misdaad op Hato airport (en met name de internationale cocaïnehandel) een stevig halt toe te
roepen zijn.

3.2

Prevení i protehá ta bo asuntu tambe !

Het OM werkt voor deze pilot samen met publieke partijen zoals Ennia, Forensic Services,
Selikor maar ook de traditionele veiligheidspartners zoals het Ministerie van Justitie en het KPC.
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
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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. Hierin zal KPC samen met de
buurt(bewoners) een trekkersrol vervullen, waarbij het OM een ondersteunende positie zal
innemen. Er kan meer worden samengewerkt door partijen die actief zijn in de wijk. Deze
samenwerking zou kunnen leiden tot een meer integrale aanpak zodat de problemen niet
incidenteel maar structureel kunnen worden aangepakt.

3.3

Top C Tur wowo riba bo!

Het Project Top C “Tur wowo riba bo” is gericht op 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 12-24 jarigen 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 ook onderdeel uit van het plan van aanpak
voor het subject.
Binnen de Top C aanpak wordt hard gewerkt aan het vullen van de „gaten in het systeem‟.
Hiertoe is ook een werkbezoek afgelegd in Amsterdam om na te gaan hoe de Top 600-aanpak
(van waaruit de Top C is afgeleid) met bepaalde knelpunten is omgegaan. Van de opgedane
ervaringen en ideeën zullen een aantal daarvan worden toegepast op de Curaçaose situatie.
In navolging daarop is in november een aantal ronde tafelsessies
gehouden onder veldwerkers actief in de jeugdzorg dat uiteindelijk heeft
geresulteerd in een adviesnota gericht aan het nieuwe kabinet. In deze
adviesnota zijn rondom een aantal kernthema‟s gesignaleerde
knelpunten aangekaart, met daaraan verbonden adviezen aan de nieuwe
regering. Tegelijkertijd zijn de toegewezen regisseurs volop aan de slag
met tien jongeren en jongvolwassenen op de lijst, waarvan circa de helft inmiddels op een
werktraject is geplaatst.
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Daarnaast zijn aan de hand van een ingediende en geaccordeerde projectvoorstel voor de
werving van fulltime Top C regisseurs de voorbereidingen aangevangen voor de komst van
deze regisseurs. Tenslotte is de Top C lijst uitgebreid naar een totaal aantal van 56 jongeren en
jongvolwassenen. In 2016 is volop gewerkt aan het krijgen van de nodige fondsen voor het
opzetten van een aantal noodzakelijk voorzieningen voor de justitiële doelgroep, zoals een
begeleid wonen voorziening en vorming-/leerwerktrajecten.

3.4

Project Herstelrecht

In de week van 5 tot en met 9 december 2016 heeft het Openbaar Ministerie veel aandacht
besteed aan herstelrecht. Het OM heeft hierbij nauw samengewerkt met de ketenpartners.
Gedurende de week is naast het voorlichten van de gemeenschap via radio, tv en kranten, een
tentoonstelling georganiseerd in de openbare bibliotheek over Restorative Justice, is er een
presentatie gegeven bij de Antilliaanse Juristenvereniging en is er intern extra aandacht
gevraagd voor het onderwerp. De samenwerking met de ketenpartners is geïntensiveerd, met
als voornaamste doel om „restorative justice‟ een vast onderdeel te maken van de aanpak van
criminaliteit binnen de strafrechtelijke keten.

3.5

OM-Platform “Veilig ondernemen”

Het OM is eind 2015 begonnen met het organiseren van verschillende bijeenkomsten met
vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven onder de noemer “Veilig ondernemen”. Het
OM probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de
criminaliteit op Curaçao, omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden.
Het doel is om tot afspraken te komen om criminaliteit te voorkomen, te bestrijden en op te
lossen. Samenwerking met publieke en private partners maar ook burgers is noodzakelijk om
een vuist te maken tegen de criminaliteitsgolf op ons eiland. Op deze wijze geeft Parket Curaçao
mede invulling aan de (door)ontwikkeling van de integrale aanpak van criminaliteit.
In 2016 is het platform, geïnspireerd door het credo van het OM voor 2016 “union ta hasi forsa”,
drie keer in verschillende samenstellingen bij elkaar geweest om telkens te brainstormen over
verschillende
maatschappelijke
problemen
en/of
oplossingen
voor
concrete
veiligheidsvraagstukken. In de eerste brainstorm stond meer samenwerking van OM en politie
met de beveiligingsbranche centraal hetgeen heeft geresulteerd in een werkgroep die concrete
voorstellen heeft uitgewerkt om de beveiligingsbranche te certificeren.
De tweede brainstorm ging over “ontcashing”: door minder cash geld in de samenleving te laten
rouleren neemt de gelegenheid tot atrako‟s en inbraken af, is de premisse. Ook hier is een
werkgroep actief bestaande uit de MCB Bank, de gehele fast-food branche op Curaçao, het
ministerie van justitie en het OM. In de eerste helft van 2017 zal een concreet project starten
waarbij in alle fast food restaurants middels incentives het elektronisch betalen gestimuleerd
wordt.
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Als dit project succesvol verloopt, dan zal in 2017 gezocht worden naar andere sectoren om
hetzelfde concept uit te rollen. In de laatste brainstorm van 2016 stond centraal welke bijdrage
private partners kunnen leveren aan de rechtshandhaving zoals Forensys zich op
gestructureerde wijze als onderneming inspant voor enerzijds snelle afwikkeling van schade
voor verzekeraars en anderzijds daarmee een bijdrage levert aan het publieke belang van
verkeersveiligheid.

3.6

Project Wetgeving

Doel van dit project is om in samenwerking met de justitiële keten, met name KPC en het
ministerie van justitie praktische knelpunten te identificeren in de bestaande wet- en
regelgeving die een optimale strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde belemmeren.
Vervolgens, deze knelpunten te vertalen in praktijkgerichte aanpassingen van wetgeving in de
vorm van voorontwerpen en ontwerplandsverordeningen met bijbehorende memories van
toelichting. Tenslotte, het sensibiliseren van regering en Staten omtrent de noodzaak van de
aanpassingen om zo voortvarende behandeling en vaststelling te bewerkstelligen.
Met ondersteuning van een wetgevingsjurist zijn in de periode februari 2016 tot en met
december 2016 de navolgende projecten opgepakt en afgerond:
 Aanscherping inrichtingseisen quads en motorfietsen (Ontwerp-landsbesluiten met
MvT);
 Aanpassing LV Motorrijtuigenbelasting inhoudende dat de belastingsticker pas wordt
verstrekt na betaling van openstaande verkeersboetes;
 Ontwerp-Landsbesluiten alcoholcontroles alsmede Memorie van Toelichting;
 Introductie kentekenaansprakelijkheid alsmede het aanpassen van het kentekenregister.
In 2017 wordt dit project voorgezet met onder meer het moderniseren van de
(vuur)wapenwetgeving.
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4 Bedrijfsvoering
4.1

Inleiding

Ook op het gebied van bedrijfsvoering hebben in het dienstjaar 2016 enkele veranderingen
plaatsgevonden. Verder wordt in dit hoofdstuk even stilgestaan bij de gevolgde opleidingen en
trainingen door het personeel.

4.2 Programma ‘doorontwikkeling Parket Curaçao’
Het programma doorontwikkeling Parket Curaçao heeft in 2016 verder gestalte gekregen
waarbij de focus heeft gelegen op de pijlers kwaliteit, teamvorming en uniformering
werkprocessen.
In de tweede helft van 2016 is gestart met een tweejarig kwaliteitscurriculum voor alle
parketsecretarissen. Jurisprudentiebijeenkomsten, cursussen en individuele begeleiding moeten
gedurende een intensieve periode van twee jaar leiden tot een kwaliteitsimpuls van het gehele
parketsecretariaat. Aan de teamvorming is per functiegroep aandacht besteed alsook generiek
door middel van een teambuildingdag waarin ingegaan is op de verschillende stijlen van
samenwerken en communiceren en is concreet geoefend hoe deze effectief te hanteren. Ook in
2017 zal aan teamvorming de nodige aandacht worden besteed.
Tevens is de administratie in zijn geheel samengevoegd op een nieuwe werkplek waarbij
gebruik is gemaakt van state of the art kantoorinrichting om de verschillende administratieve
processen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Deze nieuwe impuls heeft ook
opnieuw tot verbetering in de werkprocessen geleid. Het nieuwe werkproces van de
incidentgerichte opsporing middels besturing en afdoening vanuit de cockpit wordt elders in dit
jaarverslag beschreven.

4.3

Personeel

In het dienstjaar 2016 hebben de nodige personeelsmutaties plaatsgevonden. De vacature voor
officier in opleiding (oio) is vervuld, de kandidaat heeft het voortraject met succes afgerond. In
november is een nieuwe parketsecretaris aangesteld. Ook is de vacature kwaliteitssecretaris
vervuld die tezamen met de parketsecretarissen gaat werken aan de kwaliteit van het
parketsecretariaat.
4.3.1 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
In het jaar 2016 zijn met alle medewerkers gesprekken gevoerd, conform de nieuwe beoordelingen ontwikkeling systeem van de overheid. Het voeren van functionerings- en
beoordelingsgesprekken is een belangrijke HR-instrument voor zowel de leidinggevenden als
medewerkers. Deze cyclus (het houden van start- en functioneringsgesprekken tot de
beoordeling) bevordert de samenwerking tussen de leidinggevende en de medewerker.
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Tevens helpt deze cyclus met de motivatie van medewerkers en het werken aan verbeter- en
ontwikkeldoelen.
4.3.2 Themadag en teambuilding
Voor het personeel is in 2016 een themadag georganiseerd dat in het
teken stond van „teambuilding‟. Een trainer is hierbij ingeschakeld om
met name in te gaan op het „bespreekbaar maken van onderwerpen en
knelpunten‟ en het stimuleren van samenwerken.
4.3.4 Stagiaires
Vanuit het streven van het OM 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 2016 stageplaatsen
beschikbaar gesteld, waarbij de stagiaires onder begeleiding van ervaren medewerkers konden
„meedraaien‟ in de organisatie van het Parket.

4.4

Opleidingsplan

In 2016 is een kwaliteitssecretaris aangetrokken die per 1 juni 2016 actief aan de slag is gegaan
met de opleidingen en begeleiding van de parketsecretarissen.
Tevens fungeert de
kwaliteitssecretaris als vraagbaak voor de secretarissen. Na een eerste inventarisatie is gestart
met het organiseren van jurisprudentiebijeenkomsten die één keer in de twee weken plaatsvindt.
Tevens is gestart met themabijeenkomsten waarbij uiteenlopende onderwerpen worden
besproken met als doel om de blik op het werk van het OM te vergroten. Inmiddels is ook het
opleidingsplan voor 2017 gereed, dat naast jurisprudentie- en themabijeenkomsten voorziet in
opleidingen van de SSR en een persoonlijke ontwikkelingscursus.

4.5

Wegwerkactie

In maart 2016 is een wegwerkactie gehouden, waarbij officieren van justitie tezamen met de
parketsecretarissen voorraden zaken beoordeelden, met als doel het wegwerken van de
voorraad „oude‟ zaken. Het OM streeft ernaar om zaken binnen redelijk termijn af te ronden en
te voorkomen dat er voorraden ontstaan. Dit is voor de burger, de dader, het slachtoffer, de
benadeelde partij en uiteindelijk ook de verdachte van belang. Er wordt maandelijks gestuurd
op het bijhouden en tijdig afdoen van zaken.

4.6

PRIEM

De uitrol van het nieuwe PRIEM-registratiesysteem heeft zich in 2016 voltooid. Daarbij hebben
alle medewerkers een cursus PRIEM gehad, zodat het systeem op de juiste wijze wordt benut.
Daarbij hebben de PRIEM-coördinator en een medewerker van ACTS ook een op een sessies
gehad en waren zij persoonlijk bereikbaar voor vragen en suggesties van OM-medewerkers.
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5 Begroting / Financiën
Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in Nederlands
Antilliaanse guldens per 31 december 2016. De cijfers betreffen het jaar 2016. Geen
accountantscontrole is toegepast op de cijfers.

Openbaar Ministerie Curacao

Omschrijving

Begroting
B2016

Werkelijk
2016

Afwijking
2016

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

8.109.700

7.289.837

819.862

Personeelskosten

6.374.400

5.416.249

958.151

Salarissen en uitkeringen
Pensioen en sociale lasten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

4.874.500
983.000
277.900
239.000

4.035.642
626.716
618.732
135.160

838.858
356.284
340.832103.840

Huisvestingskosten

719.600

865.041

145.441-

Transportkosten

119.800

110.732

9.067

Algemene kosten

895.900

897.815

1.915-
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Openbaar Ministerie Curacao

Omschrijving

Begroting
B2016

Werkelijk
2016

Afwijking
2016

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

8.109.700

7.289.837

819.862

Totaal Parket

8.109.700

7.289.837

819.862

Personeelskosten

6.374.400

5.416.249

958.151

Salarissen en uitkeringen
Salarissen en lonen
Kindertoelage
Vakantie-uitkering/toelage
Overige uitkering en toelage
Medische-/keuringskosten
Kosten BVZ

4.874.500
4.390.200
15.100
263.600
82.600
123.000

4.035.642
3.461.983
12.664
197.008
111.547
252.439

838.858
928.218
2.436
66.592
28.947129.439-

Pensioen en sociale lasten
Toeslag AOV/AWW
Toeslag AVBZ
Pensioen premie
Bijdrage ZOG

983.000
269.100
23.500
658.700
31.700

626.716
228.127
18.187
380.402
-

356.284
40.973
5.313
278.298
31.700

Inhuur personeel
Schoonmaak pers v. derden
Stagiaires en uitzendkrachten
Vertaal / tolk kosten
Kosten uit- / terugzending
Personeel van derden

277.900
58.800
16.600
52.500
150.000
-

618.732
73.517
178.830
12.862
25.050
328.474

340.83214.717162.23039.638
124.950
328.474-

Overige personeelskosten
Cursus en opleidingen
Dienstkleding
Kosten maaltijd
Overige personeelskosten

239.000
131.900
19.000
88.100

135.160
45.833
15.265
851
73.211

103.840
86.067
3.735
85114.890

Huisvestingskosten
Electra
Water
Huisvestingskosten
Onderhoud Gebouw
Verzekeringskosten gebouw
Onderhoud Airco's
Huishoudelijk artikelen
Overige huisvestingskosten

719.600
159.900
5.100
448.800
28.600
25.300
25.200
15.100
11.600

865.041
124.365
3.787
595.865
97.351
6.735
14.479
18.514
3.945

145.44135.535
1.313
147.06568.75118.565
10.721
3.4147.655
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Openbaar Ministerie Curacao

Omschrijving

Begroting
B2016

Werkelijk
2016

Afwijking
2016

NAF.

NAF.

NAF.

Transportkosten
Brandstofkosten
Onderhoud transport
Verzekeringskosten transport
Lease transportkosten
Overige transportkosten

119.800
28.200
91.600
-

110.732
15.748
1.951
90.046
2.987

9.067
12.452
1.9511.554
2.987-

Algemene kosten
Reis en verblijfskosten
Vergader- en presentatie kosten
Kantoorbehoeften
Papier, druk en bindwerk
Huur/lease Kantoor apparatuur
Aankoop software/licentie en disc
Telefoon en faxkosten
Porto en vrachtkosten
Abonnementen/lektuur/internet
Onderhoud duurzame roer. goed
Onderhoud hard-software infrastr.
Representatie/voorlicht
Aankoop kleine inventaris
Specifieke kosten orde/rust
Uitbesteedwerk
Bankkosten
Accountantkosten
Consultancy
Kwaliteitstoetsing (ISO)
Overige algemene kosten

895.900
123.900
46.400
40.200
50.900
40.500
167.500
30.100
52.300
1.800
21.800
5.200
15.100
175.000
44.100
70.000
11.100

897.815
156.489
4.374
33.071
30.405
53.727
186.717
38.738
67.123
266
3.687
58.606
190.520
2.806
64.130
7.157

1.91532.5894.37413.329
9.795
2.82740.500
19.2178.63814.8231.800
21.534
1.513
43.50615.52044.100
2.8065.870
3.943
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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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