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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van het parket van de Procureur-Generaal over het jaar 2014. Dit
jaarverslag vormt in relatie met het jaarplan 2014 een instrument ter evaluatie van het
gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag is tevens ook een weergave van
de uitdagingen waarvoor het Parket van de Procureur-Generaal zich geplaatst zag en de
wijze waarop deze uitdagingen het hoofd zijn geboden.
De tijd heeft niet stil gestaan en ook het afgelopen jaar heeft aangetoond dat het parket PG
zich verder heeft moeten aanpassen om het hoofd te kunnen blijven bieden aan de
uitdagingen op de (ei)landen. Alhoewel de primaire missie van de OM de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde is, heeft het afgelopen jaar aangetoond dat het OM meer en
meer uit deze klassieke rol heeft moet stappen en alternatieve strategieën dient te
ontwikkelen ten aanzien van de criminaliteitsbestrijding.
De criminaliteit waarmee we op de (ei)landen worden geconfronteerd vraagt bovendien om
een ketenbrede georganiseerde aanpak. Ook de invalshoek dat het zo niet langer door kan
gaan, dient ketenbreed te worden gedragen. De criminaliteit is van een dusdanige omvang
en zwaarte dat een solistische aanpak niet volstaat. Een integrale aanpak is noodzakelijk.
De werkzaamheden van het gehele OM hebben zich gericht op de aanpak van de
criminaliteit waarbij rekening is gehouden met de identiteit die kenmerkend is voor ieder
afzonderlijk (ei)land. Onmisbaar hierin is de efficiënte en professionele samenwerking met
de partners in de strafrechtelijke keten en de scharnierrol die het OM hierbij vervult.
In het voorwoord is het niet mogelijk gedetailleerd in te gaan op de werkzaamheden welke
verricht zijn door het Parket PG en de parketten in eerste aanleg. Deze laatsten hebben het
afgelopen jaar grote inspanningen verricht welke na te lezen zijn in de afzonderlijke
jaarverslagen.
Het afgelopen jaar zag het OM zich niet enkel geplaatst voor uitdaging ten aanzien van de
bestrijding van de criminaliteit. Ook op het personele vlak moesten er een paar drempels
worden genomen. Desalniettemin, kijk ik terug op een goed jaar waarin het OM de eerste
stappen heeft gezet in de verdere ontwikkeling naar een professioneel en kwalitatief OM.

De Procureur – Generaal,
A.R.E. Schram
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Organisatie van het OM
Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is te
verdelen in drie kleinere: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare
feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het OM bepaalt óf en voor
welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen.
Sinds 10 oktober 2010 hebben de landen Curaçao, Sint Maarten en Nederland voor wat
betreft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES) elk een eigen OM. Die drie zelfstandige OM’s
hebben elk een parket in eerste aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie
(HOvJ). Aan het hoofd van de OM’s staat één gezamenlijke Procureur-Generaal (PG), die
kantoor houdt in elk land. De PG ziet zich in een positie waarin hij verantwoording aflegt
aan de ministers van (veiligheid en) justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland.
In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem de
Advocaat-Generaal (AG), die ook op het parket van de PG werkzaam is. Sint Maarten heeft
sinds april 2012 een Advocaat-Generaal die tevens hoofd is van het kantoor van de PG op
Sint Maarten. Behalve een afdeling die zich bezighoudt met het hoger beroep in strafzaken,
is er op het parket van de PG een afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer van alle
parketten. Dit bedrijfsbureau ondersteunt de parketten in eerste aanleg opdat die zich
voornamelijk kunnen richten op het primaire proces, te weten de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde. Een derde taak van het Parket van de PG is een beleidsmatige. Het parket
coördineert de gezamenlijke aanpak van met name de grensoverschrijdende criminaliteit en
maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken die in het kader van planning & control met
de parketten in eerste aanleg zijn gemaakt.

Openbaar Ministerie
Curaçao

Openbaar Ministerie
Sint Maarten

Openbaar Ministerie
BES-eilanden

Procureur-Generaal

Parket PG
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De jaarverslagen van de parketten in eerste aanleg
Behalve dit jaarverslag worden drie jaarverslagen van de parketten in eerste aanleg van de
landen opgesteld, waarin per land verslag wordt gedaan van de behaalde resultaten in
relatie tot de doelstellingen en de prestatieafspraken die zijn gemaakt met deze parketten,
eveneens vergezeld van een eigen jaarrekening. Voor meer informatie over het beleid op
landsniveau wordt hier derhalve verwezen naar die respectieve jaarverslagen.

4

Jaarverslag 2014 Parket PG

2 Strategie en Beleid
2.1

Toezicht

Intern toezicht: Planning en control
De Procureur-Generaal houdt toezicht op het werk van de openbare ministeries op de
eilanden door middel van een ‘planning en control’-cyclus. Bij aanvang van ieder planjaar
maakt de PG afspraken met de Hoofdofficieren van Justitie en de Advocaten-Generaal over
de te leveren en geleverde prestaties van de parketten in eerste aanleg en het bureau van de
AG. Deze afspraken worden ook met de ketenpartners besproken.
Door middel van halfjaarlijkse rapportages stellen de Hoofdofficieren van Justitie de PG in
kennis van de voortgang van de werkzaamheden en de te behalen prestaties. De rapportages
vormden de grondslag voor de voortgangsgesprekken die de PG tweemaal per jaar heeft
gehouden met de hoofdofficieren en de AG’s, waarbij zij de mogelijkheid kregen de
rapportages toe te lichten. Op basis van de tussentijdse resultaten heeft bijsturing
plaatsgevonden. De resultaten van de parketten in eerste aanleg zijn verwerkt in hun eigen
jaarverslagen. De resultaten van het bureau van de AG is in het vierde hoofdstuk van dit
jaarverslag terug te vinden.

Extern toezicht
Driehoeksoverleggen
Gedurende het jaar heeft de PG voor zover mogelijk eens per maand1 overleg gevoerd met
de korpschef, de HOvJ en de korpsbeheerder2 van elk van de drie politiekorpsen tijdens het
zogenoemde ‘driehoeksoverleg’. Tijdens het overleg worden onder meer aan de orde gesteld
de politieacties en criminaliteitsbeelden op de respectievelijke eilanden alsmede
beleidsonderwerpen zoals ondermijning, veel voorkomende criminaliteit en de high impact
criminaliteit. Logistiek is het niet mogelijk gebleken om in elk land persoonlijk bij het overleg
aanwezig te zijn. In dat geval neemt de HOvJ ter plekke of in Sint Maarten de AG waar
namens de PG.
Landsrecherche/Rijksrecherche
Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van het programma
“Verbetering Landsrecherches Curaçao en Sint Maarten”. Het programma heeft tot doel het
laten groeien van de beide landsrecherches naar volwaardig opererende organisaties zowel
in kwantitatieve en kwalitatieve zin in 2019. Door middel van een aantal inspanningen
In de BES werden op elk van de drie eilanden afzonderlijke driehoeksoverleggen gehouden en eens per zes maanden een
‘grote driehoek’ van de drie eilanden gezamenlijk.
2 Korpsbeheerder van de politiekorpsen van Curaçao en Sint Maarten zijn de Ministers van Justitie van de betreffende landen.
Korpsbeheerder van het korps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Minister van Veiligheid en Justitie, die zijn bevoegdheid
gemandateerd heeft aan de Directeur Generaal Politie (DG-Pol) van zijn ministerie. Tijdens de ‘grote driehoek’ van de BESeilanden gezamenlijk zijn echter in plaats van deze DG de Gezaghebbers van de eilanden aanwezig.
1
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wordt gewerkt aan het verstevigen van de overlegstructuren, het verbeteren van de interne
organisatie en het boeken van resultaten.
Ervaring heeft geleerd dat tussen een breed gedragen behoefte tot versterking van de
opsporingsdiensten en de daadwerkelijke versterking vaak een kloof bestaat. Een essentieel
onderdeel van het versterkingsplan is het informeren van de verschillende stakeholders over
de doelstellingen en de voortgang van het versterkingsprogramma. Hiertoe is onder meer
het periodieke strategisch beheers- en beleidsoverleg tussen de (wnd.) PG, de Minister van
Justitie en het Hoofd Landsrecherche opgezet. Daarnaast zal ook, door tussenkomst van het
KPG-overleg het Justitieel Vierpartijen Overleg periodiek een voortgangsrapport ontvangen.
De CRO is aangewezen als programmamanager rapporteert 4 keer per jaar over de
voortgang van het programma. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor het creëren van
een adequaat sturingsmodel op de Landsrecherches is er door de CRO vanaf de 2e helft van
het jaar maandelijks een strategisch operationeel overleg gevoerd met de hoofden
Landsrecherches. Daarnaast zijn de operationele overleggen begeleid.
Dit jaar heeft de PG in 30 gevallen opdracht tot het verrichten van onderzoek verstrekt aan
de Landsrecherches van Sint Maarten respectievelijk van Curaçao. Ook is de Rijksrecherche
benaderd voor enkele onderzoeken die de BES betroffen. Daarnaast is de Rijksrecherche ook
benaderd voor het leveren van bijstand in onderzoeken op de eilanden. Namens de PG heeft
de bij het Parket PG aangestelde coördinerend rechercheofficier van justitie een
leidinggevende en beleidsvormende taak bij de genoemde onderzoeken.

2.2

Koninkrijkssamenwerking

JVO
Het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO), welke is ingesteld tussen de Ministers van
(Veiligheid en) Justitie van het Koninkrijk, heeft als doel de justitiële samenwerking binnen
het Koninkrijk te bevorderen. Tijdens de overleggen worden nadere afspraken gevoerd en
onderhandelingen gevoerd over situatie rondom de rechtshandhaving op de eilanden.
Alhoewel per eiland verschillend, kennen de eilanden een aantal gemeenschappelijke
uitdagingen welke gedurende het overleg aan de orde worden gesteld. De PG neemt op
eigen titel deel aan het overleg en ontvangt ook zelfstandig opdrachten vanuit het JVO.
KPG-overleg
Het Koninkrijks-PG-overleg (KPG) dient mede ter voorbereiding van het JVO en is dit jaar
tweemaal bijeengekomen. Zowel de PG van Curaçao als de PG van Aruba en de voorzitter
van het Nederlandse College van PG’s hebben aan het overleg deelgenomen. Tijdens de
overleggen zijn nadere afspraken gemaakt inzake de intensivering van de samenwerking
binnen het Koninkrijk op het gebied van de versterking van de rechtshandhaving alsmede
de personele uitrusting van de OM’en in het Caribische deel van het Koninkrijk.
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2.3

Prioriteiten in de opsporing

2.3.1 Grensoverschrijdende criminaliteit
Het jaar 2014 heeft zich op Sint Maarten, Curaçao en Bonaire gekenmerkt door een forse
stijging van de lokaal ernstige criminaliteit. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de
aandacht van de grensoverschrijdende criminaliteit naar de lokale zogenaamde high impact
crime. Voor details wordt verwezen naar de jaarverslagen van de eerstelijnsparketten.
Noodgedwongen is hierdoor de aandacht voor de aanpak van grensoverschrijdende
criminaliteit verminderd.
Met het Top-X project van het RST is initiatief genomen om de samenhang in de aanpak van
de grensoverschrijdende criminaliteit te waarborgen. Dit project heeft in het jaar 2014 verder
vorm gekregen.
Dit jaar heeft voorts in het teken gestaan van de bewustzijnsverhoging in de verschillende
landen van het fenomeen ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van grensoverschrijdende
criminaliteit tast de fundamenten van de samenleving aan en verzwakt de positie van
degenen die haar beschermen. De wijze waarop deze vorm van criminaliteit dient te worden
aangepakt zal in het beleidsprogramma voor de bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit 2016-2020 worden verwerkt.
Met het oog op de versterking van de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit is tot
slot het initiatief genomen om de officieren van justitie belast met de portefeuilles
internationale rechtshulp en criminele inlichtingen bijeen te brengen. Aan deze
bijeenkomsten hebben ook collega’s uit Aruba en Europees Nederland (voor wat betreft
criminele inlichtingen) deelgenomen. Het doel was het uitwisselen van kennis en ervaringen
alsook van informatie.

2.3.2 Lokale aandachtspunten
Alhoewel de ministers van (Veiligheid en) Justitie ieder voor hun land een justitieel beleid
bepalen zijn er problemen die op alle eilanden een onderwerp van aanhoudende zorg
vormen en de oorzaak zijn van maatschappelijke onrust. Gezien het aantal
geweldsmisdrijven en levensdelicten op de eilanden in het afgelopen jaar kan geconcludeerd
worden dat de rechtshandhavingsketen de zaken nog niet op orde heeft. Niet alleen is het
aantal straatroven, overvallen en geweldsdoden schrikbarend maar ook de zwaarte van het
toegepaste geweld.
In het verlengde hiervan is zowel op Curaçao als op Sint Maarten, in samenwerking met
ketenpartners, een succesvolle campagne opgezet waarmee niet alleen een groot aantal
vuurwapens van de straat zijn gehaald maar ook voorkomen is dat de geweldscriminaliteit
verder kon escaleren. Alhoewel deze acties goede resultaten hebben gehad is duidelijk
geworden dat een grootschalige aanpak van de rechtshandhaving noodzakelijk is.
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De impact die deze misdrijven hebben op slachtoffers en nabestaanden heeft ertoe geleid dat
het Parket PG is gaan sturen op de ontwikkeling van een Aanwijzing Slachtofferzorg bij het
parket Curaçao, waarmee regels worden gesteld ten aanzien van de bejegening van
slachtoffers. De aanwijzing zal in de toekomst ook op de andere eilanden opgezet worden.

2.4

Pers- en publieksvoorlichting

Op het gebied van pers- en publieksvoorlichting heeft de afdeling Communicatie een zeer
actief jaar gekend. Hierbij is veel contact en samenwerking geweest met de media op de BES
–eilanden, Sint Maarten en Nederland. Ook op Curaçao is de samenwerking met de media
verder geïntensiveerd. Er is ook nauw samengewerkt met persvoorlichters van
ketenpartners bij het opzetten en verspreiden van gemeenschappelijke persverklaringen.
In verband met een aantal spraakmakende zaken heeft gedurende het jaar een goede
samenwerking plaatsgevonden met de media in Guyana en de Verenigde Staten.
Het afgelopen jaar heeft ook uitgewezen dat het gebruik en de inzet van de sociale media
niet meer is weg te denken. De inzet van Facebook door het OM op Curaçao is goed
aangeslagen en voorziet in een duidelijke behoefte naar nieuws van het OM. In het
verlengde van dit succes krijgen ook het OM op de BES en Sint Maarten op korte termijn een
eigen account.
In het kader van uitwisseling van kennis en expertise, heeft de heeft de woordvoerder een
werkbezoek afgelegd aan Washington, Verenigde Staten, alwaar contacten zijn gelegd met
collega-woordvoerders bij federale instanties als onder andere de State Department, Drug
Enforcement Agency (DAE), de FBI, Immigration Department, Homeland Security en de
Justice Department.

2.5

Integriteitszorg

Integriteit is het afgelopen jaar op de eilanden veelal onderwerp van gesprek geweest. De
noodzaak van een integere overheid welke ten dienste moet staan van de samenleving die
het bekostigd is onmisbaar. Gebleken is dat de integriteit van overheid niet optimaal op orde
is en er sprake is van aantasting van haar fundament. Het Openbaar Ministerie heeft een
belangrijke taak gehad bij het waarborgen en bevorderen van de integriteit van de
overheidsambtenaren.
In de beoordeling van de aangiften is nauwlettend in de gaten gehouden of de
integriteitsschendingen al dan niet een strafbaar feit opleverden. Indien dit niet het geval
was werd de zaak terugverwezen naar de aanleverende instantie voor het treffen van
alternatieve bestuursrechtelijke sancties. Daar waar integriteitsschendingen een strafbaar feit
hebben opgeleverd heeft het OM de noodzakelijke actie ondernomen.
Klachten
Het heeft OM uitgebreid kenbaarheid gegeven aan de klachtenregeling zoals deze is
neergelegd in het Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van Sint
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Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba3. Middels de regeling kan een klacht worden
ingediend over de gedragingen van leden van het openbaar ministerie. Het afgelopen jaar
heeft het parket PG een totaal van 7 klachten van diverse aard ontvangen. In de afhandeling
van de klachten werd ook inzicht verkregen van de gebieden waarop verbeterslagen
gemaakt moeten worden door het OM.
Nevenfuncties
Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen zijn bepaalde bij de rijkswet
genoemde verwantschappen tussen leden van het OM niet toegestaan. Ook worden
bepaalde nevenfuncties niet toegestaan. Van de nevenfuncties van de leden van het OM is
een register opgesteld waarvan inzage mogelijk is bij ieder kantoor van het OM.

3

Stb. 2010, 359
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3 Bedrijfsvoering
De bedrijvingsvoering van alle parketten is neergelegd bij het Parket PG. Binnen het Parket
PG is de uitvoering van deze taken opgedragen aan het Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau is
enerzijds belast met de interne bedrijfsvoering voor het parket van de procureur-generaal.
Anderzijds vervult de afdeling de gemeenschappelijke beheersfunctie voor het Openbaar
Ministerie. De bedrijfsvoering activiteiten ten aanzien van de parketten in eerste aanleg zijn
terug te vinden in de jaarverslagen van de eerstelijnsparketten.

3.1

Personeelszaken

In het jaar 2014 is de leiding van het Parket PG veranderd. Een nieuwe Procureur-Generaal
trad in dienst per 1 februari 2014. Met uitzondering van de functie advocaat-generaal is in
2014 de gehele PG staf veranderd. De functies, Beleidsadviseur PG, Coördinerend
Rechercheofficier en Directeur bedrijfsvoering werden ingevuld. De verandering bracht
logische wijs nieuwe activiteiten met zich mee. Een aantal vacatures is naar aanleiding
hiervan in 2014 niet ingevuld. Hieronder worden deze in een tabel weergegeven.
Begroot
Jaarsalaris
Totaal onderschrijding
niet gehonoreerde Indexering 2,5%

80.066

Totaal onderschrijding door niet ingevulde vacatures

770.000

Strategie en Beleid
Kwaliteitsadviseur
Beleidsmedewerker BES

305.000
105.000
200.000

Bedrijfsbureau
Coördinator facilitaire dienst
Medewerker facilitaire dienst
Medewerker Interne dienst
Int. verzorgsters
ICT medewerker
Finanancial Controller

389.000
60.000
60.000
56.000
42.000
60.000
111.000

Bureau AG
Senior Juridisch medewerker AG
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76.000
76.000

Het niet invullen van de functies resulteerde in een onderschrijding van de begroting van
salarissen 2014 met een bedrag van circa Naf 770.000. Daarnaast is door de overheden
besloten de salarissen niet te indexeren. Wel werd hiervoor in de begroting voor 2014 een
percentage van 2.5 gereserveerd. Het voorgenoemde heeft invloed op de overige salaris
componenten zoals het pensioen en de sociale lasten. De leiding overweegt nog om de
vacatures van de sectie Beleid en Strategie in te vullen. De taken binnen het Bedrijfsbureau
die onder de vacante functies, Facilitaire, Interieur verzorgster en ICT medewerker vallen,
worden uitbesteed aan instellingen.
Gedurende het jaar 2014 werd het Parket PG geconfronteerd met veel langdurige ziekte van
personeel. Dit heeft zijn weerslag gehad op de productiviteit van bijna alle secties en had als
consequentie dat bepaalde geplande activiteiten niet gerealiseerd konden worden.

3.2

Facilitaire zaken

In het jaar 2014 was het noodzakelijk om geplande activiteiten van de sectie Facilitair bij te
stellen. Deze sectie moest aan de hand van een door de beveiligingscommissie opgesteld
rapport gefaseerd activiteiten uitvoeren ter waarborging van de veiligheid van zowel de
OM-leden, de overige medewerkers van het OM en de panden van de Openbaar Ministerie.
Fase 1 van het traject is in 2014 gerealiseerd.

3.3

ICT

Veel energie is besteed aan het opzetten en ontwikkelen van het eigen OM-netwerk.
Voorheen werd het OM-netwerk gedeeld met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en
was deze toe aan vervanging. Echter voordat daadwerkelijk een nieuw netwerk geïnstalleerd
kon worden, moest gewerkt worden met de bestaande faciliteiten. Dit verliep niet altijd
zonder problemen. Vooral voor de BES-eilanden en in het bijzonder de bovenwindse BESeilanden was extra aandacht nodig.
In het jaar 2014 is het gehele project gerealiseerd. Het Openbaar Ministerie beschikt over een
compleet nieuwe computer netwerk systeem welke de nodige veranderingen met zich
meebracht. Zo is in 2014 de ICT sectie in 2014 van een horizontale werkindeling, naar een
verticale werkindeling over gegaan. Aan elk ICT medewerker is een land aangewezen,
waarvoor deze de verantwoordelijkheid draagt voor het oplossen en/ of regelen van de
problematiek op het gebied van IT voor het betrokken land. De sectie ICT is belast met de
eerste lijn support. De tweede lijn hulp is uitbesteed.
Bedrijfsprocessensysteem
Het geautomatiseerde bedrijfsprocessensysteem PRIEM, waarmee sinds 2007 alle zaken uit
het primaire proces van de eerstelijnsparketten worden geregistreerd, wordt sinds 2011
opnieuw bekeken om te bezien waar verbetering nodig en mogelijk is. Hierbij is de executie
module verder uitgebreid en is ook de module voor het hoger beroep opgezet.
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In 2013 is de doorontwikkeling van PRIEM, voortgezet teneinde betere
managementinformatie met deze applicatie te kunnen genereren. In goed overleg met de
leverancier ACTS wordt het systeem steeds beter afgestemd op de behoefte van de
organisatie. De nieuwe versie van PRIEM in 2015 worden ingevoerd.

3.3

Financiën

In 2014 is de jaarrekening 2013 opgesteld en voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. Bij dit jaarverslag worden de voorlopige cijfers zonder toepassing
van accountantscontrole op deze gepresenteerd. De reden hiervoor is dat PPG Financiën
afhankelijk is van gegevens van derden (overheden) voor het opstellen van de jaarrekening
van het Parket PPG en overige parketten, en de controle dientengevolge niet op tijd starten.
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4 Parket in hoger beroep
Taakstelling
Het bureau van de Advocaat Generaal is belast met de volgende kerntaken:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

4.1

De strafrechtelijke afdoening van appel-, en raadkamerzaken;
De strafexecutie, waaronder het uitbrengen van advies en eventueel vorderen
van herroeping inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI), het
adviseren inzake (vreemdelingen)gratiezaken en overige artikel 43 Sv
procedures;
Internationale en interregionale strafrechtelijke werkzaamheden, met name in
het kader van ‘grote rechtshulp’ zoals de overdracht van strafexecutie en de
internationale en interregionale uitlevering van personen;
Beleidsmatige en strategische werkzaamheden, waaronder het deelnemen aan
diverse overlegvormen, het leveren van een bijdrage aan het beleidsplan van
het parket van de PG, het leveren van een bijdrage aan de
criminaliteitsbeeldanalyse (CBA);
Kwaliteitswaarborg en organisatieontwikkeling, waaronder het beheer van de
databank,
het
plaatsen
van
vonnissen
online,
alsmede
de
informatievoorziening richting de eerstelijns parketten;
Civiele zaken waarbij het algemeen belang nadrukkelijk aan de orde is;
Het voeren van een interne bedrijfsvoering;
Het bevorderen van eenheid en kwaliteit voor het gehele Caraïbische OM.

Strafzaken

In 2014 werd het volgende aantal strafzaken door de bureaus AG afgedaan:
Land

Curaçao
BES
Sint Maarten

Inhoudelijk
Aantal
Aantal
zaken
dagen
91
19
25
7
39
13

Raadkamer
Aantal
Aantal
zaken
dagen
136
28
10
54
51
4.5

De raadkamerzaken van Bonaire zijn bijna allemaal per video verbinding afgedaan, d.w.z. Hof en AG te Curaçao, verdachte en
raadsman te Bonaire. Zie ook het kopje “Raadkamerzaken”.
Opgemerkt wordt dat de appellen afkomstig van Curaçao en Bonaire vanuit Curaçao worden “bediend”, de appelzaken van
Sint Maarten worden gedaan door de AG te SXM. Ter verdere nuancering wordt nog vermeld dat zaken tegen de preventief
gehechten afkomstig van Saba en St-Eustatius (omdat die gedetineerd zijn te Bonaire) ook op Bonaire worden afgedaan; de zgn.
“vrije-voeters” afkomstig van Saba en St-Eustatius worden behandeld door de AG te Sint Maarten. Die verdachten kunnen
immers gemakkelijker naar Sint Maarten reizen en ook heeft hun advocaat daar kantoor.
4
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Het aantal inhoudelijke zaken te Curaçao vertoont, vergeleken met 2013 (102) een lichte
daling. Ook Bonaire toont een lichte daling ( 2013 39). Het aantal raadkamerzaken laat een
stijging zien ( 2013: 73).
In Sint Maarten daarentegen is een flinke daling van het aantal inhoudelijke hoger
beroepszaken waarneembaar (39 tegenover 63 in 2013, een afname van zo’n 38%). Dit
ondanks het feit dat het aantal zgn. OM-appellen in 2014 aanzienlijk hoger lag dan in 2013.
Daar staat tegenover dat in 2013 enkele grote zaken met meerdere verdachten werden
behandeld (waaronder ‘Vesuvius’ en ‘Ocean’), terwijl dergelijke zaken in 2014 niet
inhoudelijk werden afgedaan. Hoewel ook in 2014 een aantal meer omvangrijke zaken voor
inhoudelijke behandeling stond gepland, kon die behandeling in meerdere gevallen om
uiteenlopende redenen geen doorgang vinden (betekeningsproblemen, te krappe
appointering, verhindering van raadslieden, niet tijdig ontvangen dossiers, etc.). Hierdoor is
relatief veel voorbereidingstijd en zittingsruimte verloren gegaan en mede daardoor is het
aantal inhoudelijk afgedane strafzaken in hoger beroep lager dan in 2013.
Wat betreft het type strafzaken dat in hoger beroep werd behandeld, bestaat eenzelfde beeld
als in voorgaande jaren. Dit betekent dat het overgrote deel van de zaken behoort tot de
categorie gewelds- en levensdelicten. In Curaçao gold dit voor circa 50% van de zaken, ook
in Sint Maarten was dit circa 50%. Daarnaast worden voornamelijk drugsdelicten,
witwaszaken en vuurwapenbezit vervolgd. Het aanbod aan zeden-, mensenhandel- en
fraudezaken is vooralsnog beperkt.
Net als in 2013, was ook in 2014 de gemiddelde doorlooptijd van een strafzaak in hoger
beroep (gemeten vanaf het moment van instellen hoger beroep tot de dag van uitspraak in
hoger beroep) relatief kort: circa 180 dagen. Het merendeel van de hoger beroepszaken
betrof appellen van gedetineerde verdachten. Het aantal OM appellen is (zeer) beperkt.
In Curaçao zijn in hoger beroep 3 ontnemingszaken afgedaan, waarbij een totaalbedrag van
ruim 1 miljoen Naf is ontnomen. In Sint Maarten werden bij het Hof 5 ontnemingszaken
behandeld, waarmee in totaal een bedrag van USD 196.758,53 (NAFl 352.197,77) is afgepakt.
Raadkamerzaken
Tegenover de sterke daling van het aantal reguliere hoger beroepszaken in Sint Maarten,
staat een bijna verdubbeling van het aantal raadkamerzaken. (51 in 2014 tegenover 26 in
2013).
De meeste raadkamerzaken met verdachten afkomstig van Sint Maarten en ook de BES
worden thans via videoconferencing behandeld, dwz. het Hof zit te Curaçao, de verdachte
en zijn raadsman/vrouw te Sint Maarten of Bonaire. Deze mogelijkheid biedt, zeker in zaken
van voorlopige hechtenis, een reële appelmogelijkheid die er voorheen niet was omdat de
Hofcombinatie slechts eenmaal per zes weken op Sint Maarten cq eenmaal per kwartaal op
Bonaire fysiek ter plaatse is.
Die frequentie biedt geen reële appelmogelijkheid in dat soort zaken. De praktische
mogelijkheid van video zittingen heeft derhalve rechtsstatelijke voordelen.
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Cassatie
Het Bureau AG in Curaçao heeft in 2014 in 3 zaken cassatieberoep ingesteld. Dit betroffen
drie uitleveringszaken (de HR heeft begin 2015 het oordeel van het Hof vernietigd en de
zaken terugverwezen).
Het Bureau AG in Sint Maarten heeft in 2014 tegen drie strafvonnissen van het Hof beroep in
cassatie ingesteld. Bij zowel de beslissing tot het al dan niet instellen van cassatieberoepen als
het opstellen van de cassatieschrifturen wordt nauw contact onderhouden met de
deskundige cassatiedesk van het Nederlandse OM, die bereid is hierbij een adviserende rol
te vervullen. Dit is een succesvolle formule gebleken, hetgeen zich onder meer heeft geuit in
het feit dat de Hoge Raad in een Sint Maartense uitleveringszaak waarin in 2013 cassatie was
ingesteld, in 2014 het cassatiemiddel van het OM gegrond verklaarde, het negatieve
uitleveringsadvies vernietigde en de zaak terugverwees naar het Hof.

4.2

Strafexecutie

In 2014 werd het volgende aantal zaken met betrekking tot de strafexecutie behandeld door
de bureaus AG.

Graties
Herroeping VI
Vreemdelingengratie
Art. 43 Sv
BavPol benoemingen

Curaçao

Bonaire

Sint Maarten

6
9
18
3
56

0
0
0
0

2
0
7
0
62

Gratieverzoeken
Gratieverzoeken, welke betrekking hebben op zaken die in appel hebben gediend, worden
steeds binnen de termijn van één (1) maand met een advies van het parket PG naar het Hof
doorgeleid ter verdere afdoening.
In Sint Maarten werden in 2014 twee gratieverzoeken behandeld, Curaçao kende er 6.
Vreemdelingengratie
In Sint Maarten is het vreemdelingengratiebeleid gewijzigd naar aanleiding van de beslissing
van het Constitutioneel Hof d.d. 8 november 2013. Daarin werd geoordeeld dat het verlenen
van vreemdelingengratie strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod
van artikel 16 van de Staatsregeling. Hierbij is een nuancering op zijn plaats aangezien er
onderscheid gemaakt wordt tussen het verstrekken van vreemdelingengratie aan enerzijds
“echte” buitenlanders en niet aan anderzijds, inwoners van het Nederlandse- en het Franse
deel van Sint Maarten.
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De beleidswijziging, die in wezen een afschaffing van de vreemdelingengratie inhield, werd
op 25 juli 2014 door de Minister van Justitie gepubliceerd in de Landscourant. De daarbij
door de Minister geclaimde terugwerkende kracht van die beleidswijziging werd door de
rechter afgewezen, waardoor vreemdelingen die vóór 25 juli 2014 zijn veroordeeld nog in
aanmerking kunnen komen voor vreemdelingengratie. Vreemdelingen die na die datum zijn
veroordeeld kunnen hier definitief geen aanspraak meer op maken. Genoemde wijziging
heeft geleid tot een aantal verzoeken waarin de vraag centraal stond of betrokkene wel of
niet nog in aanmerking kwam voor vreemdelingengratie.
De praktijk van vreemdelingengratie bestaat niet op de BES-eilanden. Wel zijn op Bonaire
enkele strafvorderlijke gedingen gevoerd met als doel ook vreemdelingengratie te krijgen
“omdat dat voorheen in de Nederlandse Antillen vast beleid was”. Vanwege de
beleidsmatige aspecten van deze zaken participeerde, middels videoconferencing, ook de
Nederlandse Landsadvocaat in deze zaken. De rechter oordeelde, kort en zakelijk
weergegeven, dat de voorheen in het Land de Nederlandse Antillen bestaande praktijk na
10-10-10 niet hoefde te worden overgenomen door de Nederlandse Minister van Veiligheid
en Justitie.
In Curaçao bestaat de praktijk van de vreemdelingengratie nog steeds. In 2014 werd 18 keer
vreemdelingengratie verleend.
Voorwaardelijke invrijheidstelling
Sinds 15 november 2011 geldt in Curaçao het nieuwe Wetboek van Strafrecht. Eén van de
grotere wijzigingen daarin is het recht op de voorwaardelijke invrijheidstelling. De Minister
van Justitie kan VI weigeren op basis van een beperkt aantal gronden. De veroordeelde kan
tegen deze beslissing een geding beginnen bij de straf(executie)rechter. In Curaçao zijn in
2014 4 van dit soort zaken behandeld.
In Sint Maarten geldt vooralsnog het ‘oude’ Wetboek van Strafrecht (van de Nederlandse
Antillen), waarin voorwaardelijke invrijheidstelling een gunst is geen recht. De invoering
van het nieuwe Wetboek, waarin de voorwaardelijke invrijheidsstelling als recht is
opgenomen, is naar verwachting spoedig aanstaande. In 2014 is in Sint Maarten aan de
Minister van Justitie 52 maal de voorwaardelijke invrijheidstelling verzocht, hetgeen
resulteerde in 36 toewijzingen en 16 afwijzingen. Een aantal van die afwijzingen, alsook het
te laat beschikken door de Minister, leidde tot een raadkamerbehandeling bij de rechter.
Ook voor de BES geldt, inhoudelijk gezien, nog steeds het ‘oude’ Wetboek van Strafrecht.
Net als in 2013, leidde deze discrepantie ook in 2014 tot enkele gedingen waarin ook het
kantoor van de Landsadvocaat te Nederland participeerde. Deze gedingen werden op
praktische wijze via een video verbinding gevoerd, Curaçao-Bonaire-den Haag.
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4.3

Internationale en interregionale werkzaamheden

De wederzijdse (internationale) rechtshulp (‘kleine rechtshulp’) wordt, om praktische
redenen, door de eerstelijns parketten onder gezag en verantwoordelijkheid van de PG
uitgevoerd. De ‘grote rechtshulp’, zoals de overdracht van strafexecutie5 en uitleveringen,
worden, mede omdat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bevoegd is in deze zaken, door
het bureau van de Advocaat Generaal uitgevoerd.
In 2014 waren er in Curaçao 3 uitleveringszaken en 2 zogeheten LOTS-zaken. In Sint
Maarten werden in totaal 4 uitleveringszaken behandeld en dienden zich geen LOTS-zaken
aan.
Overdracht tenuitvoerlegging
Met de meeste landen bestaat een verdragsrelatie die de overdracht van strafexecutie
mogelijk maakt. Indien geen verdragsrelatie bestaat en men wordt in een ver buitenland tot
een zeer lange gevangenisstraf veroordeeld, is er geen kans op overdracht van de
strafexecutie.
In de praktijk is uitsluitend sprake van inkomende verzoeken. Uitgaande verzoeken zijn er
niet omdat die zich (althans voor Curaçao) “oplossen” via het instrument van de reeds
genoemde vreemdelingengratie.
De inkomende verzoeken hebben veelal geen gevolgen voor de detentiecapaciteit omdat vele
veroordeelden reeds zo lang in het buitenland gedetineerd hebben gezeten dat zij hier te
lande in de praktijk geen vrijheidsstraf meer te hoeven ondergaan. Wel heeft dit financiële
gevolgen voor de Landen, aangezien verdragsrechtelijk de kosten van de feitelijke
overdracht (kosten vliegreis inclusief de kosten van de begeleiders) voor rekening van het
Land komen.
Naast bovenstaande werkzaamheden verstrekt het bureau van de AG in Curaçao, tot slot,
diverse verdragsadviezen aan de Directie Buitenlandse Betrekkingen ter zake van de vraag
of de medegelding van een internationale overeenkomst voor Curaçao wenselijk is.

4.4

Beleidsmatige en strategische werkzaamheden

Het Burgerluchtvaartoverleg, een overlegplatform voortgekomen uit de periode waarin er
via de vaste route naar Amsterdam veel drugs werd gesmokkeld, vindt tweemaal per jaar
plaats op Curaçao. Thans is de door Air Berlin gevlogen route Curaçao – Düsseldorf erg in
trek als smokkelroute (waarschijnlijk omdat Düsseldorf geen 100% controle kent zoals Schiphol en
men dat daar wegens de bestaande infrastructuur ook niet goed kan invoeren). De Duitse douane
(een federale dienst) participeert in dit luchtvaartoverleg; er is derhalve regelmatige overleg
over deze problematiek. Het relatief grote aantal van Curaçao afkomstige koeriers dat in

Voorheen genoemd de ‘LOTS-zaken’, naar de oude Landsverordening Overdracht Tenuitvoerlegging Strafzaken. De
regelgeving is inmiddels in het Wetboek van Strafvordering opgenomen.
5

17

Jaarverslag 2014 Parket PG

Düsseldorf wordt opgepakt en de stevige straffen die daar worden opgelegd zorgt overigens
voor een niet te verwaarlozen druk op de detentiecapaciteit in dat buurland.
In Sint Maarten wordt op regelmatige basis deelgenomen aan diverse overlegvormen,
waaronder het Driehoeksoverleg en het Vierhoeksoverleg.

4.5

Kwaliteit en organisatie ontwikkeling

De in eigen beheer opgezette juridische databanken6 worden door het bureau van de AG te
Curaçao bijgehouden. Deze “eigen” databanken zijn door alle medewerkers op hun
werkplek te raadplegen. De belangwekkende uitspraken van het Hof worden ook extern op
de openbare website www.rechtspraak.nl gepubliceerd.
Daarnaast worden wekelijks de relevante strafuitspraken van het Hof en de uitspraken van
de Hoge Raad in “Antilliaanse” zaken met kort commentaar naar de “OM-abonnees”
gemaild. Tot slot heeft sinds medio 2014 één medewerker per parket volledige toegang tot
Kluwer’s online databank.

4.6.

Civiele taken

In niet-strafrechtelijke zaken waarin het algemeen belang nadrukkelijk aan de orde is, heeft
het OM door de wetgever vaak een taak toebedeeld gekregen.
RWN
Naast de strafzaken (inhoudelijk en raadkamers) stonden er in 2014 6 “RWN” (Rijkswet
Nederlanderschap) zaken in Curaçao op zitting; in Sint Maarten was dat er één (1). In goede
samenwerking met de IND in Nederland worden deze zaken “daar” inhoudelijk voorbereid
en “hier” afgeprocedeerd waarbij, door de samenwerking, Koninkrijksbreed een lijn wordt
gehandhaafd.
Het Hof volgt vaak de conclusie van het OM; in voorkomende zaken wordt er, in overleg
met de IND, cassatie ingesteld. Die cassatieprocedure wordt dan in Den Haag behandeld
door het kantoor van de Landsadvocaat.
Burgerlijk Wetboek
In Curaçao werd in 2013 aan de Ondernemingskamer van het Hof verzocht een onderzoek te
gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids NV’s in de energiekolom. De
rapporten van dat onderzoek werden in 2014 verwacht. Helaas is dat onderzoek nog steeds
niet afgerond. Het OM heeft het Hof benaderd met het verzoek zo nodig meer onderzoekers
toe te voegen aan de door het Hof aangewezen onderzoeker. ( Het Hof heeft in 2015 dat
verzoek afgewezen. Een einddatum kon de onderzoeker niet geven)
In Curaçao is 24 keer geadviseerd in verzoekgevallen tot naamswijziging geadviseerd. In
Sint Maarten dienden die zaken zich in 2014 niet aan.

Niet alleen “straf” maar ook andere rechtsgebieden, m.n. t.b.v. het Hof. Vanwege de concentratie op kerntaken worden de
andere rechtsgebieden vanaf 1-1-2015 door het Hof bijgehouden.
6
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Tuchtrecht
In 2014 heeft het OM één (1) klacht ingediend, gericht tegen enkele advocaten. De
behandeling is nog niet afgerond. Opgemerkt wordt dat het OM zeer terughoudend is met
het indienen van klachten tegen advocaten, alleen wanneer het algemeen belang
nadrukkelijk in het geding is wordt deze mogelijkheid overwogen. In Sint Maarten deden
zich geen tuchtrechtelijke zaken voor.
Verklaring omtrent gedrag
Het OM is ook betrokken bij de afgifte van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Dit is
een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een betrokkene geen bezwaar vormt voor
het vervullen van een specifieke functie in de samenleving. Voordat zo’n verklaring door of
namens de Minister van Justitie wordt afgegeven, voert het OM een controle uit in de
justitiële documentatie van de aanvrager. In het verslagjaar is het bureau AG in Sint Maarten
in samenwerking met het Ministerie van Justitie bezig geweest de procedure tot verstrekking
van een VOG te herzien, waardoor een meer afgewogen beslissing mogelijk wordt. Deze
procedure zal naar verwachting in 2015 worden afgerond.
Het bureau van de AG in Sint Maarten heeft in 2014 in totaal 2.653 VOG-aanvragen
behandeld en heeft daarnaast op verzoek van de Veiligheidsdienst, Gouverneur, IND of
andere bevoegde instanties nog eens 670 justitiële gegevenschecks uitgevoerd. In 36 gevallen
bleek sprake van bezwaren tegen de betrokkene.
In Curaçao zijn door het bureau AG 11.327 VOG-aanvragen behandeld. Deze waren
afkomstig van Curaçao maar ook van de BES eilanden, het Kabinet van de Gouverneur te
Curaçao en de VNA.

4.7

Interne bedrijfsvoering

Organisatie
De bureau’s AG op zowel Curaçao als op Sint Maarten blijven, gelet op de zeer beperkte
omvang, kwetsbare eenheden. Inbedding in een groter geheel, zoals op Curaçao heeft
plaatsgevonden, geeft een zekere “body”, beperkt de kwetsbaarheid en biedt meer
mogelijkheden op het gebied van personeelsbeleid.
Het Bureau AG in Sint Maarten heeft ter uitbreiding van de bezetting in de tweede helft van
2014 een senior juridisch medewerker geworven (1 fte). Deze is per 1 januari 2015 in dienst
getreden. Daarmee is zowel de juridische zaaksondersteuning als de ondersteuning op het
terrein van strategie en beleid op volledige sterkte.
Informatie/ automatisering
In Curaçao wordt de instroom van zaken geregistreerd in de in eigen beheer ontwikkelde
applicatie HBS (Hoger Beroep Systeem). Het bedrijfsprocessensysteem PRIEM is vooralsnog
niet zodanig ontwikkeld dat de 2e lijn er gebruik van kan maken. Dat brengt met zich mee
dat alle basisgegevens van iedere zaak in appel opnieuw en handmatig moeten worden
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ingevoerd. Omdat de registratie in het HBS-systeem enigszins anders is opgezet dan in
PRIEM, zijn de cijfers van eerste lijn en tweede lijn niet geheel vergelijkbaar. Pas wanneer er
één bedrijfsprocessensysteem is, zal sprake zijn van een eenvormige registratie. Bovenstaand
is dringend noodzakelijk nu Sint Maarten een eigen AG heeft en de appelzaken aldus vanuit
twee locaties worden gedaan. Met het oog hierop wordt momenteel HBS ingebouwd in
PRIEM 2.0. Het streven is erop gericht dit programma in de loop van 2015 te implementeren.
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5 Financien
Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket PG in
Nederlands Antilliaanse guldens per 31 december 2014.
De cijfers betreffen het jaar 2014. Geen accountantscontrole is toegepast op de cijfers.

Parket Procureur-Generaal

Omschrijving

Begroting
B2014

Werkelijk
2014

Afwijking
2014

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

7.081.800

5.249.611

1.832.189

Personeelskosten

4.667.900

3.283.522

1.384.378

Salarissen en uitkeringen
Pensioen en sociale lasten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

3.714.600
780.400
71.800
101.100

2.650.457
376.207
128.855
128.004

1.064.143
404.193
57.05526.904-

645.500

672.576

27.076-

82.500

57.051

25.449

1.685.900

1.236.461

449.439

Huisvestingskosten
Transportkosten
Algemene kosten
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Parket Procureur-Generaal

Omschrijving

Begroting
B2014

Werkelijk
2014

Afwijking
2014

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

7.081.800

5.249.611

1.832.189

Totaal Parket

7.081.800

5.249.611

1.832.189

Personeelskosten

4.667.900

3.283.522

1.384.378

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

3.714.600
3.282.700
19.700
208.600
95.900
107.700

2.650.457
2.361.401
11.980
133.152
171.338
27.415-

1.064.143
921.299
7.720
75.448
75.438135.115

780.400
246.700
17.300
492.600
23.800

376.207
136.971
12.437
224.089
2.709

404.193
109.729
4.863
268.511
21.091

71.800
59.900
11.900
-

128.855
79.415
339
49.101
-

57.05519.51511.900
33949.101-

Overige personeelskosten
Cursus en opleidingen
Dienstkleding
Kosten maaltijd
Overige personeelskosten

101.100
48.700
19.000
33.400

128.004
24.385
18.472
85.147

26.90424.315
528
51.747-

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

645.500
118.500
4.400
387.600
70.600
23.700
26.500
5.400
8.800

672.576
97.738
5.496
389.978
131.541
13.918
5.320
11.822
16.762

27.07620.762
1.0962.37860.9419.782
21.180
6.4227.962-

Pensioen en sociale lasten
Toeslag AOV/AWW
Toeslag AVBZ
Pensioen premie
Bijdrage ZOG
Inhuur personeel
Schoonmaak pers v. derden
Stagiaires en uitzendkrachten
Vertaal / tolk kosten
Kosten uit- / terugzending
Personeel van derden
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Parket Procureur-Generaal

Omschrijving
Transportkosten
Brandstofkosten
Onderhoud transport
Verzekeringskosten transport
Lease transportkosten
Overige transportkosten

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
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Begroting
B2014

Werkelijk
2014

Afwijking
2014

NAF.

NAF.

NAF.

82.500
14.900
4.100
4.100
59.400
-

57.051
5.763
959
3.615
46.713
-

1.685.900
300.900
5.200
27.200
7.800
25.400
418.000
115.900
11.400
78.900
1.800
68.500
5.200
8.100
179.400
7.700
5.200
107.700
176.800
101.200
33.600

1.236.461
269.817
368
22.344
5.234
35.349
153.514
137.798
12.658
75.685
313.390
26.640
32.251
5.301
3.248
88.620
51.423
2.822

25.449
9.137
3.141
485
12.687
-

449.439
31.083
4.832
4.856
2.566
9.949264.486
21.8981.2583.215
1.800
244.89021.44124.151174.099
7.700
1.952
19.080
125.377
101.200
30.778

Lijst van gebruikte afkortingen
AG
AUA
BES
CUR
CWIG
HOvJ
IAP
JVO
KC
KPG
MJ
MV&J
NL
OM
PG
Parket PG
RCN
Rijkswet OM’s
Rijkswet Politie
RST
SxM
VI

24

Advocaat-Generaal
Aruba
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als geheel
Curaçao
Commissie bestrijding witwassen geld en financiering terrorisme (Sint
Maarten)
Hoofdofficier van Justitie
International Association of Prosecutors
Justitieel Vierpartijen Overleg
Korpschef politie
Koninkrijks-PG-overleg
Minister van Justitie
Minister van Veiligheid en Justitie (Nederland)
Nederland
Openbaar Ministerie
Procureur-Generaal
Parket van de Procureur-Generaal
Rijksdienst Caribisch Nederland
Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (PB 2010, 59; Staatsblad 2010, 336)
Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (PB 2010, 60; Staatsblad 2010, 37)
Recherche samenwerkingsteam
Sint Maarten
voorwaardelijke invrijheidstelling

Jaarverslag 2014 Parket PG

Contactgegevens
Parket van de Procureur-Generaal
Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Wilhelminaplein 14-16
Willemstad, Curaçao
Telefoonnummer: +5999 434-2100
Faxnummer: +5999 461-3786
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