Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribisch gebied bestaat uit de parketten van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet
vastgestelde taken op deze eilanden, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten en het toezicht op de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Aan het hoofd van het OM staat de procureur-generaal (PG). Bij het parket
van de Procureur-Generaal is het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) ondergebracht, dat is belast met de bestrijding van
corruptie en ondermijnende criminaliteit op de eilanden.
Voor het TBO zijn wij per 1 maart 2020 op zoek naar een:
ervaren Officier van Justitie
belast met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit
Het TBO
Het TBO is een opsporingsteam met gelabelde capaciteit binnen het Recherchesamenwerkingsteam (RST) en het OM.
Hiervoor is budget vanuit Nederland beschikbaar gesteld. Samen met tientallen RST-rechercheurs geven de twee officieren
van justitie in het TBO leiding aan opsporingsonderzoeken naar corruptie en andere ondermijnende criminaliteit in Curaçao,
Sint Maarten en op de BES-eilanden, waarbij de focus ligt op Sint Maarten. Hierbij werken we nauw samen met onder meer
de Nederlandse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten. Het TBO heeft een eigen werkomgeving op Curaçao en
verricht zijn taken onder de directe verantwoordelijkheid van de PG.
Corruptie ondermijnt de samenleving en tast de fundamenten van de rechtstaat aan. Het OM voelt zijn verantwoordelijkheid
om de Caribische landen in het Koninkrijk te ondersteunen door de bestrijding van deze criminaliteit. Het tegengaan van de
verwevenheid van onder- en bovenwereld doen we door het strafrecht gericht in te zetten in een programmatische en
integrale aanpak.
De functie
Je wordt samen met een collega verantwoordelijk voor het leiding geven aan de opsporingsonderzoeken van het TBO. De
opsporingsonderzoeken van het TBO zijn per definitie gevoelig en hebben een groot afbreukrisico. Je vervolgt verdachten
in deze opsporingsonderzoeken. Dat zijn geregeld politieke ambtsdragers of hooggeplaatste personen in de samenleving. Je
behandelt de meer specialistische vragen in rechtshulpverzoeken aan het TBO. Dat kan mede omvatten het
uitonderhandelen van een gunstige assetsharing. In de opsporingspraktijk van het TBO komen de bloedgroepen van
functioneel en landelijk parket bij elkaar. Dat betekent dat je zowel klassieke zwacri als financiële onderzoeken zult gaan
leiden. Samen met je collega’s denk je mee over de toekomst van de corruptiebestrijding in het Caribisch gebied en geef je
deze vorm. Je draagt ook bij aan innovatie in de opsporing. Het werken in het Caribisch gebied biedt je daarin veel ruimte
voor eigen vakmanschap en creativiteit. In je werk zul je nauw samenwerken met het RST, met je collega’s bij de lokale
parketten in het Caribisch gebied, met collega’s in Nederland, met buitenlandse opsporingsdiensten en met nationale en
internationale ketenpartners.
Vanwege de geografische ligging van de eilanden zullen jouw beslissingen in je opsporingsonderzoeken meebrengen dat je
regelmatig werkzaam bent op één van de andere eilanden, doorgaans Sint Maarten. Daarnaast zal het voorkomen dat je een
werkbezoek brengt aan buitenlandse opsporingsdiensten.
Het profiel
Je bent al langer als Officier van Justitie werkzaam in de ondermijningsomgeving binnen het Nederlandse OM. Je hebt
uitgebreide ervaring in de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en in het aansturen van complexere witwasen fraudeonderzoeken, bij voorkeur in internationaal verband. Je durft te denken buiten gebaande paden en je toont je
bewust van de omgeving en organisatie waarin je werkt. Je bent ook in staat om je kennis over te dragen aan collega’s.
Je bent analytisch sterk, gedreven en hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid. Het succesvol werken in het
TBO vergt daarnaast van je dat je beschikt over lef, over goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en dat je een
oprechte belangstelling hebt voor andere culturen. Je bent een teamspeler, durft te pionieren en schrikt niet terug voor het
nemen van moeilijke beslissingen.

De kleinschaligheid van de gemeenschappen in het Caribisch gebied betekent ook dat je –met het oog op wat het OM wil
uitstralen- selectief zult moeten zijn in je sociale contacten, hetgeen beperkingen met zich mee kan brengen.
Het werken in het TBO biedt je de kans om je privé en professioneel verder te ontwikkelen in een bijzondere en uitdagende
werkomgeving.
De uitzendconstructie
Je wordt in beginsel voor een periode van twee jaar uitgezonden, met een optie op verlenging. De uitzending vindt plaats
op detacheringsbasis vanuit het Nederlandse OM. Op de uitzending is het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen
Rechterlijke Ambtenaren (VBRA) van toepassing.
Je standplaats wordt Curaçao. Je bent echter bereid om naar andere vestigingen te reizen en daar te werken als de aard van
de werkzaamheden daar om vragen.
Je uitzending moet kunnen rekenen op de instemming van je eigen parketleiding en van het Parket Generaal.
Reageren
Ben je enthousiast om onze nieuwe collega te worden in het TBO? Solliciteer dan direct door je motivatiebrief en curriculum
vitae vóór 17 september aanstaande te richten aan het OM, t.a.v. mevrouw C. Rojer, hoofd HR, via e-mailadres:
recruitment@OMCarib.org.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Kuipers, coördinerend
recherche officier en teamleider van het TBO, via e-mailadres jeroen.kuipers@omcarib.org of via telefoonnummer (+5999)
562 5450. Denk bij het telefoneren aan het tijdsverschil van -6 uur!
Je wordt verzocht om -gelet op de voortgang van de procedure– je telefoonnummer en e-mailadres in je sollicitatiebrief op
te nemen.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij de eigen parketleiding informeren over de sollicitatie.

