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PERSBERICHT
1 FEBRUARI 2021
PARKET PROCUREUR GENERAAL ORGANISEERT THEMADAGEN ZEDEN
In november 2018 hebben het Ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Korpspolitie
Curaçao (KPC) het samenwerkingsprotocol optimaliseringstraject aanpak zedenzaken ondertekend.
Sindsdien is het OM in samenwerking met het Parket van de Procureur-Generaal (PPG) voortvarend aan
de slag gegaan met het opstellen van een aanwijzing zeden en is er door KPC en met financiering van het
Ministerie van justitie een speciale zeden unit ingericht. In het licht van die ontwikkelingen en ter
bevordering van kennis en deskundigheid heeft het Parket van de Procureur-Generaal (PPG) van Curaçao,
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op donderdag 28 en vrijdag 29 januari 2021
themadagen zeden georganiseerd voor de ketenpartners in het Caribisch deel van het Koninkrijk der
Nederlanden. Gedurende deze twee dagen is er bijgepraat over onderwerpen op het gebied van zeden.
In het digitaal programma kwamen belangrijke ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en
interessante benaderingen aan bod.
Op donderdag 28 januari openden de heer Carl John, voorzitter van College van Korpschefs en
portefeuillehouder zeden en de heer Heiko de Jong, hoofdofficier van justitie van OM Curaçao de digitale
themadagen zeden. Aansluitend volgde een presentatie van dr. Wouter Karst, forensisch arts pediatrie
NFI over de bewijswaarde van forensisch medisch onderzoek in zedenzaken. Vervolgens was er een
presentatie van Jannie Van der Sleen recherchepsycholoog over signalen seksueel misbruik. Martin Kuijer
raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden gaf de deelnemers een overzicht van recente jurisprudentie
van de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het terrein van zedenzaken.
Op vrijdag 29 januari opende dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog en coördinator Landelijk Centrum
Seksueel Geweld in Nederland met een lezing over secundaire victimisatie, victim blaming en revictimisatie. Aansluitend hebben Louella de Graaf, senior beleidsadviseur directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Monique Dennaoui-Simon, officier
van justitie te Curaçao belast met zedenzaken gesproken over de aanpak van zaken zowel in Nederland
als het Caribische deel van het Koninkrijk waarbij sprake is van digitale verspreiding van seksueel getinte
tekst– en beeld materiaal bekend onder het fenomeen sexting. Politie-eenheid Amsterdam gaf een
presentatie over Team Zeden van Amsterdam en de rol van analyse in zedenzaken.
Het PPG kijkt terug naar leerzame en inspirerende dagen.
[EINDE PERSBERICHT]
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KOMUNIKADO
1 DI FEBRÜARI 2021
PARKÈT PROKURADOR GENERAL TA ORGANISÁ DIANAN TEMÁTIKO DI MORAL
Na luna di novèmber 2018, Ministerio di Hustisia, Ministerio Públiko (OM) i Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC)
a firma e protokòl di kolaborashon trayekto di optimalisashon di aserkamentu pa ku kasonan di moral. For
di e tempu ei, OM huntu ku Parkèt di Prokurador-General (PPG) a pone man na obra pa formulá un
instrukshon di morali KPC, ku finansiamentu di Ministerio di Hustisia, a establesé un unidat spesial di
moral. Mirando e desaroyonan aki i pa promové konosementu i perisia, Parkèt di Prokurador-General
(PPG) di Kòrsou, Sint Maarten i Boneiru, Sint Eustatius i Saba djaweps 28 i djabierne 29 di yanüari di 2021
a organisá seshonnan tematiko tokante moral pa e partnernan den kadena hudisial den e parti Karibense
di Reino Hulandes. Durante e dos dianan aki a pone otro na altura riba e tereno di moral. Den e programa
digital a abarká desaroyonan importante, konosementu sientífiko i enfokenan interesante.
Riba djaweps 28 di yanüari Carl John, presidente di Kolegio di Hefe di Kuerpo i tenedó di portofolio di
moral huntu ku Heiko de Jong, fiskal mayó di Ministerio Públiko Kòrsou a habri e seshonnan digital. Djis
despues a sigui un presentashon di Wouter Kast, dòkter forénsiko pediatra di Instituto Forénsiko Hulandes
(NFI) tokante e balor di prueba di un investigashon forénsiko. Despues a sigui un presentashon di Jannie
van der Sleen, investigador sikológiko, tokante señalnan di abuso seksual. Martin Kuijer, hues di Korte
Supremo Hulandes, a duna e partisipantenan un resúmen di hurisprudensia resien di Korte Supremo i
Korte Europeo pa derechi di hende riba tereno di kasonan di moral.
Riba djabièrne 29 di yanüari dr. Iva Bicanic, un sikólogo klíniko, kordinadó nashonal di e Sentro di violensia
sèksual i kordinadó nashonal di e sentro di trouma síkiko pa mucha i hoben na Hulanda ku un charla
tokante di víktimashon sekundario, kulpa e víktima i re-viktimashon. Despues Louella de Graaf, advisor di
maneho di direktorado di mantenshon di lei i Kombatimentu di Kriminalidat di Ministerio di Hustisia i
Seguridat i Monique Dennaoui-Simon, fiskal enkargá ku kasonan di moral. E la trese dilanti kon tantu na
Hulanda komo den e parti Karibense di Reino Hulandes ta atendé kasonan kaminda tin distribushon di
teksto i imagennan ku insinuashon seksual mihó konosí komo e fenomeno di “sexting”. Unidat di polis di
Amsterdam a duna un presentashon tokante e Tim di Moral di Amsterdam i e rol di análisis den kaso nan
di moral. PPG ta mira bek riba dianan edukativo i inspirá.
[FINAL DI KOMUNIKADO]

