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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van het Parket in Eerste Aanleg van het Openbaar
Ministerie Sint Maarten.
In het jaarverslag 2013 begon het voorwoord met de mededeling dat het schrijven hiervan
een lastige klus was omdat het geschreven werd door een interim-manager, een nieuw
aangetreden hoofdofficier en een pas kort in dienst getreden beleidsmedewerker. Helaas is
het ook dit jaar niet eenvoudig geweest om een goed en inhoudelijk jaarverslag te schrijven.
Het parket heeft het afgelopen jaar grotendeels onder leiding gestaan van de in februari 2014
aangetreden hoofdofficier, die echter vanwege omstandigheden begin oktober definitief naar
Nederland is teruggekeerd. In de periode tot januari 2015 is de leiding van het parket – op
voortreffelijke wijze – waargenomen door één van de officieren, waarna ik in januari 2015 als
hoofdofficier van justitie ben aangetreden.
In dit verslag zal – per thema en op een meer algemene wijze – worden weergegeven welke
activiteiten in 2014 zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald. Inmiddels is 2015 al
weer een paar maanden op stoom. Het parket werkt er met volle overtuiging aan om haar
functioneren nog verder te professionaliseren, zodat in nauwe samenwerking met de
ketenpartners Sint Maarten een veiliger samenleving mag worden.
A.C. Maan
Hoofdofficier van Justitie
Parket Sint Maarten
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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 onder te
verdelen in drie delen: het sturen van de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van
strafbare feiten en het 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. Het parket van de PG bevindt zich in Curaçao. 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). Er is één AG gestationeerd op het Parket van de PG in Curaçao en
één AG in Sint Maarten die tevens hoofd is van het kantoor van de PG daar. 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.
De aansturing van de rechtshandhaving is schematisch weergegeven in onderstaande tabel.
Openbaar Ministerie
Curaçao

Openbaar Ministerie
Sint Maarten

Openbaar Ministerie
BES-eilanden

Procureur-Generaal

Parket PG
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1 Inleiding
Het is voor het parket geen gemakkelijk jaar geweest, in die zin dat de medewerkers
geconfronteerd zijn met veel wisselingen in de leiding van het parket. Zoals in het
voorwoord aangegeven heeft het parket tot februari onder leiding gestaan van Hans
Wesselink als interim-hoofdofficier. Per die datum trad Rick Noordhoek met grote moed
aan. Door omstandigheden moest hij totaal onverwacht het eiland begin oktober weer
verlaten. Vanaf toen is Karola van Nie opgetreden als waarnemend hoofdofficier. Per januari
2015 is Ton Maan aangetreden als hoofdofficier.
Het plotselinge vertrek van de vorige hoofdofficier heeft uiteraard in de laatste maanden van
het jaar een niet gering effect gehad op de medewerkers van het parket. Zij verdienen veel
waardering voor de wijze waarop zij invulling zijn blijven geven aan de taak en opdracht
van het parket. In gezamenlijkheid is veel werk verzet en is veel energie gestoken in de
gemaakte afspraak een aantal omvangrijke zaken die (te) lang op afhandeling lagen te
wachten, daadwerkelijk op te pakken en af te werken.
De medewerkers hebben met veel inzet alle taken uitgevoerd, maar het zal een ieder
duidelijk zijn dat de tijd, ruimte en leiding voor het inzetten van vernieuwende activiteiten
door bovenstaande gebeurtenissen fors werd ingeperkt. De hoognodige herschikking van
werkzaamheden en personele bezetting, gelet op de ambities op het gebied van verdere
professionalisering van de organisatie konden niet echt in gang worden gezet. Met name de
ambitie op het gebied van slachtofferhulp, zoals in het voorwoord van jaarplan 2014
beschreven, is niet gerealiseerd kunnen worden.
Wel is in het afgelopen jaar een aantal langlopende (en liggende) integriteitszaken op zitting
aangebracht bij het Gerecht in Eerste Aanleg. In de discussie over integriteit van het
openbaar bestuur is de maatschappelijke relevantie van deze zaken zo zwaarwegend dat
hier bewust voor gekozen is. Ook al heeft één zaak geresulteerd in een vonnis dat aanleiding
is geweest voor de minister van Justitie om een onderzoek door de Raad voor de
Rechtshandhaving aan te vragen aangezien gesproken werd over ‘klassenjustitie’, loopt het
OM niet weg voor het aanbrengen van dit soort zaken. Het parket ziet de uitkomst van
genoemd onderzoek door de Raad met vertrouwen tegemoet.
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2 Primair proces
2.1

Algemeen

In het jaarplan 2014 hebben de werkplannen nog een prominente plaats. Het afgelopen jaar
is geconstateerd dat bij verschillende ketenpartners nog steeds sprake is van een suboptimale
administratieve organisatie en laat de personele bezetting ook vaak nog te wensen over.
Hierdoor is het concept van de werkplannen door de hoofdofficier losgelaten. Ambitieuze
plannen zijn mooi, maar als die niet uitvoerbaar blijken is de tijd om die los te laten.
De ingezette lijn van verbetering en sturing is afgelopen jaar gecontinueerd. De lokale
stuurgroep vergadert iedere zes weken. De opdracht om een overzicht te geven welke
criminele samenwerkingsverbanden (hierna: CSV) in onderzoek genomen moeten worden, is
uitgezet. De piketofficier is 1 dagdeel per week aanwezig bij het KPSM. En de bijzondere
opsporingsdiensten worden bijgestaan door een officier en een parketsecretaris.

2.2

PRIEM

De samenleving vraagt om verantwoording van de diensten binnen de handhavingsketen.
Hiervoor is het van belang dat er een systeem ter beschikking is, waarin de juiste zaken op
de juiste manier kunnen worden geregistreerd. Het registratiesysteem heeft niet altijd de
aandacht gekregen vanuit Sint Maarten. Niet alle mogelijkheden tot registratie worden benut
en niet altijd wordt juist geregistreerd.
Er is een flinke inhaalslag gemaakt met het dichtboeken van oude zaken in PRIEM. Hierdoor
is de managementinformatie op bepaalde punten meer betrouwbaar dan voorheen. Er zijn
nieuwe rapportages toegevoegd om meer betrouwbare managementinformatie te kunnen
genereren. Daarnaast zijn er ook wat wetsartikelen toegevoegd die nog ontbraken in het
systeem. Hierdoor kan er meer secuur worden geregistreerd en kunnen meer specifieke
rapportages met betrekking tot soorten delicten worden ontwikkeld en gedraaid.
Er is vanuit parket Curaçao een demo ontwikkeld voor PRIEM 2.0. Dit is een verbeterde
versie van het huidige PRIEM, web-based en met een uitgebreide executiemodule. De
presentatie hiervan was veelbelovend, het is nu wachten op het bouwen en in productie
nemen van de applicatie.

2.3

Prioriteiten crimininaliteitsbeeldanalyse

Het Parket in eerste aanleg Sint Maarten heeft zich, mede ingegeven door de resultaten van
de eerste Criminaliteitsbeeldanalyse voor Sint Maarten uit 2012, voor het verslagjaar een
achttal prioriteiten in de opsporing gesteld, te weten:
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COP-zaken
Geweldscriminaliteit




Mensenhandel / Mensensmokkel
Witwassen, financiële criminaliteit

Hierna worden de resultaten van de aanpak van deze prioriteiten elk afzonderlijk besproken.

2.3.1 Jeugd
Voor de jeugdofficier heeft de focus gelegen op het samen met de ketenpartners en het
Ministerie van Justitie realiseren van een gesloten jeugdinrichting. Vanwege de tijdswinst die
daarmee gepaard zou gaan, is ervoor gekozen om een bestaand gebouw om te bouwen tot
een kleine gesloten inrichting. Deze gesloten inrichting, die plaats biedt aan 20 jongens in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar, is in december 2014 geopend en heeft de naam Miss Lalie Center
gekregen. Het is het resultaat van een zeer nauwe ketensamenwerking waarbij de rol van de
jeugdofficier sturend is geweest.
Daarnaast heeft de jeugdofficier als voorzitter van de justitiële beleidscommissie bijgedragen
aan de verdere ontwikkeling van het keten brede justitiële jeugdbeleid, waarbij de nadruk
heeft gelegen op een versterking van de jeugdreclassering en aandacht voor
kindermishandeling.
Het jeugdcasusoverleg is uitgebreid met deelname van de community police officers (hierna:
CPO). Hiermee is een belangrijke stap vooruit gezet in de informatie uitwisseling tussen
ketenpartners.

2.3.2 Geweldscriminaliteit (overvallen, straatroven en relationeel geweld)
Het afgelopen jaar is een roerig jaar geweest. Er is helaas een stijging van het aantal
geweldsdoden te betreuren, 31 december stond de teller op 10 geweldsdoden. In vergelijking
met de 3 geweldsdoden uit 2013, is dit een enorme stijging van door geweld om het leven
gekomen slachtoffers. Het aantal pogingen moord/doodslag is gestegen van 14 in 2013 naar
23. Een groot aantal van deze slachtoffers is door middel van vuurwapengeweld om het
leven gekomen of gewond geraakt.
1 van de zaken waarbij het slachtoffer is overleden is in 2014 opgelost, aangebracht ter zitting
en afgerond met een veroordelend vonnis. In juni 2014 heeft een mishandeling met een
stalen pijp plaatsgevonden, waardoor het slachtoffer is komen te overlijden. Ter zitting heeft
de officier van justitie 9 jaar gevangenisstraf geëist, de rechter heeft 7 jaar gevangenisstraf
opgelegd. Een aantal zaken wordt in 2015 ter zitting aangebracht en voor een aantal zaken
geldt dat het onderzoek nog loopt.
Ook voor misdrijven tegen de lichamelijke integriteit geldt dat er een toename is te zien van
het aantal zeken. Waren dit er vorig verslagjaar nog 457, dit jaar is dit aantal gestegen naar
547. Deze stijging baart ons zorgen en om het geweld in te samenleving een halt toe te
roepen, zijn diverse activiteiten ontplooit in de keten.
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In september is de politie gestart met intensieve politiecontroles om het eiland van illegale
vuurwapens te ontdoen. Gedurende zes weken zijn door een speciaal politieteam diverse
controles uitgevoerd waarbij 34 illegale vuurwapens in beslag zijn genomen.
Tevens heeft een gecombineerde wapen-inleveractie plaatsgevonden. Zowel op de Franse
zijde als aan de Nederlandse zijde konden burgers tussen 15 en 30 oktober hun wapen
inleveren zonder strafrechtelijke vervolging voor illegaal vuurwapenbezit. Deze actie kreeg
de slogan: “Stop, drop & go”. De actie is voorafgegaan aan een media campagne, uitdelen
van flyers, verspreiden van posters en een persconferentie. Tijdens de actieperiode is er
voorlichting geweest op scholen en, zijn het OM en het KPSM de wijk in geweest en zijn
polsbandjes uitgedeeld. In totaal zijn er 57 verschillende soorten vuurwapens en 1827 stuks
munitie ingeleverd.
Aftrap Stop, drop & go.

2.3.3 Overlast gevende criminaliteit
Zoals gezegd in het jaarplan 2014 blijft de opsporing en vervolging van overlast gevende
criminaliteit een hoge prioriteit genieten. De politie heeft in het jaarplan opgenomen dat
gewapende overvallen en berovingen geprioriteerde delicten zijn en dat alle zaken die tot
een verdachte leiden voor de rechter zullen worden gebracht. Bij de politie is een Special
Unit Robberies die dit soort criminaliteit onderzoekt. Het aantal (woning-)inbraken en
berovingen is afgenomen ten opzichte van 2013.
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Bij deze vorm van criminaliteit zien we vaak veelplegers en recidivisten. Om te zorgen dat
deze categorie achter slot en grendel blijft, is het noodzakelijk om te beschikken over
voldoende celcapaciteit. Door het veelvoorkomende cellentekort wil het OM ook inzetten op
alternatieven voor de voorlopige hechtenis om heenzending zoveel mogelijk te voorkomen.
De bedoeling was om elektronisch toezicht toe te passen in de fase van de voorlopige
hechtenis als schorsingsvoorwaarde. Dit is niet gelukt, er is gekozen voor een nieuwe
leverancier en hierdoor zijn de bandjes niet tijdig geleverd om het project te starten.

2.3.4 Drugscriminaliteit
Mede door de geografische ligging is Sint Maarten aantrekkelijk voor de handel en doorvoer
van verdovende middelen. Drugs worden vanuit Zuid-Amerika ingevoerd en doorgevoerd
naar de afzetmarkten van de Verenigde Staten en Europa. Gezien deze situatie zal
drugscriminaliteit altijd tot de prioriteiten van het OM blijven behoren.

2.3.5 Witwassen, financiële criminaliteit (fraude), MOT
Voor de aanpak van de financiële criminaliteit is de samenwerking met de opsporing van de
belastingdienst geïntensiveerd. Al begin 2012 is een nieuw convenant van het OM (het
vorige stamde uit 1997) met de belastingdienst en de afdeling fiscale zaken gesloten om te
komen tot een versterking van de rechtshandhaving op het gebied van de
belastingwetgeving. De vruchten hiervan beginnen nu rijp te worden en er is in 2014 met
succes een zaak afgerond.
Ook in de Landsrecherche onderzoeken is de verbinding gezocht met de opsporing van de
belastingdienst. Het bewust niet voldoen aan fiscale verplichtingen is maatschappelijk
ongewenst gedrag en hoort niet thuis in een integere samenleving.
Het overleg met het MOT vindt nog steeds regelmatig plaats. Een belangrijk knelpunt is dat
door gebrek aan opsporingscapaciteit onvoldoende kon worden gedaan met de door het
MOT gemelde verdachte transacties. Geen van de meldingen is in opsporing genomen. Dit is
zorgelijk en verdient dit jaar aandacht, zodat deze samenwerking het profijt zal opleveren
dat hiervan mag worden verwacht.
Daarnaast heeft het MOT ook twee eigen controleurs in dienst. Door het MOT is veel aan
publieksvoorlichting gedaan aan diverse sectoren op Sint Maarten. Naar verwachting zullen
deze controleurs aankomend jaar zijn aangesteld als bijzonder opsporingsambtenaren en
zullen zij processen-verbaal ter afdoening aan het OM zenden.
Naar aanleiding van een drugsvondst is verder onderzoek gedaan naar de uitgaven van de
verdachte. Gebleken is dat deze waren geïnvesteerd in diverse, veelal net opgerichte
bedrijven op Sint Maarten. Onder andere auto’s ten behoeve van een autoverhuurbedrijf
bleken met contant geld te zijn aangeschaft. Ook was een compleet houtbewerkingsbedrijf
ingericht met nieuwe machines. De uitgaven konden niet worden verklaard uit reguliere
inkomsten. Er was meer geld uitgegeven dan verdiend hetgeen wees op een andere
(criminele) bron van inkomsten. Een familielid en de vriendin van de verdachte fungeerde
als stroman. Ook was gebruik gemaakt van de medewerking van een bestaande
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onderneming op Sint Maarten om door middel van een valse factuur, de schijn van legale
inkomsten te wekken. Deze zaak is in november naar zitting gebracht en de verdachten zijn
allen veroordeeld wegens witwassen.

2.3.6 Mensenhandel/mensensmokkel

Het op 20 juni 2011 door de Ministers van Justitie van
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten getekende
Memorandum of Understanding (MoU) met het oog op een
intensievere bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel
in het Koninkrijk is onverkort van kracht. Sint Maarten heeft bij
een actieve en adequate bestrijding van deze fenomenen een
bijzonder belang nu blijkt dat vooral de Verenigde Staten van
Amerika de inspanningen op dit gebied nauwlettend in de gaten
houden. Door de zogenaamde TIP-rapportages worden jaarlijks
de inspanningen van de landen gemonitord en kritisch langs de
lat gelegd. Een negatieve vermelding over de situatie in Sint
Maarten kan economische consequenties hebben. Maar los
daarvan zal ieder zichzelf respecterend land erop moeten
toezien dat kansarme economische vluchtelingen niet
schaamteloos worden uitgebuit op zijn grondgebied noch dat in
de private sector werksituaties blijven voortbestaan die het best
als een vorm van moderne slavernij kunnen worden betiteld.
Juist dit laatste aspect zou voor een land als Sint Maarten een
extra aansporing moeten zijn zich van deze mensonterende
werksituaties te ontdoen.
(Bron: jaarplan 2013 en jaarplan 2014)

Het OM heeft, in verband met voornoemde MoU geïnvesteerd in de handhaving op het
terrein van mensenhandel- en mensensmokkel door actieve deelname in platforms/gremia
op deze thema’s.
In voorgaande jaarverslagen heeft het OM zijn zorgen geuit over een onvoldoende adequaat
wettelijk instrumentarium om mensenhandel effectief aan te pakken. Het Parlement van Sint
Maarten heeft het wetsvoorstel voor een nieuw Wetboek van Strafrecht goedgekeurd en de
Gouverneur heeft het voorstel getekend. De verwachting is dat het wetboek medio mei 2015
in werking zal treden. Het nieuwe Wetboek van Strafrecht moet het mogelijk maken om alle
vormen van uitbuiting in de seksindustrie (nu slechts beperkt) en arbeidsuitbuiting (nu
geheel niet mogelijk) op te kunnen sporen en vervolgen.
Daarnaast is er nauwelijks recherchecapaciteit voor de opsporing van mensenhandel (en –
smokkel). Het OM dringt erop aan structureel capaciteit vrij te maken voor de aanpak
hiervan (vanwege de ernst van de feiten en ontwrichtende werking op een kleine
gemeenschap als Sint Maarten).
Ondanks deze capacitieve en juridische beperkingen werden twee onderzoeken gedraaid
naar uitbuiting in de seksindustrie. Een van deze onderzoeken heeft betrekking op het
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bordeel Bada Bing (onderzoek ‘Orca’) en zal in het voorjaar 2015 aan de rechter worden
voorgelegd. Momenteel zijn er diverse onderzoeken op het gebied van mensenhandel in
voorbereiding.
Er zijn twee onderzoeken gedraaid naar mensensmokkel. Een van deze onderzoeken draagt
de naam ‘Raton’ en is op 6 augustus aan de rechter voorgelegd. Het OM heeft gerekwireerd
tot veroordeling van (en tot gevangenisstraffen voor) 2 van 3 verdachten, maar het Gerecht
in Eerste aanleg is tot vrijspraak gekomen. Het OM heeft hoger beroep in gesteld tegen deze
beslissing van het Gerecht. De behandeling van het hoger beroep zal in het voorjaar van 2015
plaatsvinden. De vervolgingsbeslissing van de derde verdachte, is afhankelijk gesteld van de
uitkomst in hoger beroep in de zaak tegen de 2 medeverdachten. In het andere
mensensmokkelonderzoek is in de verslagperiode nog geen vervolgingsbeslissing genomen.

2.3.7 Community Oriented Policing
“Community policing is de integrale aanpak tussen de ondersteunende en primaire divisies.
Wijkgericht werken is een samenspel tussen alle divisies van het KPSM”1 . Het afgelopen jaar
hebben twee wijkbureaus de deuren geopend, te weten Cole Bay en Maho. De CPO’s hebben
een rol gehad in de actie Stop, drop en go. In 2014 is het jeugdcasusoverleg uitgebreid met
deelname van de CPO’s. Hiermee is een belangrijke stap vooruit gezet in de informatie
uitwisseling tussen ketenpartners.

2.3.8 Aangifteproces
Iedere dinsdagochtend is de piketofficier aanwezig op het politiebureau. Er wordt dan tijd
ingeruimd voor het bijwonen van het teamleidersoverleg van de divisie Opsporing.
Daarnaast wordt de casescreening doorgenomen om te zien of de zaken de juiste prioritering
hebben gekregen. En tenslotte fungeert de piketofficier die ochtend tevens als vraagbaak
voor een ieder die aanklopt.

2.4

Overige aandachtspunten

2.4.1 Bijzondere opsporingsdiensten
Er zijn diverse besprekingen geweest tussen de officier van justitie en parketsecretaris belast
met de BOD portefeuille en de verschillende bijzondere opsporingsdiensten. Het doel van
die besprekingen was het komen tot een betere handhaving door deze diensten.
Er zijn nauwelijks processen-verbaal ingestuurd. De pv’s die we wel ontvingen waren veelal
van onvoldoende niveau. Alleen van de dienst Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid
(hirna: VSA) is een aantal bruikbare pv’s ontvangen. Dat ging om import van opiaten. Twee
van deze zaken zijn middels met aanzienlijke financiële transacties afgedaan. Een derde zaak
wacht nog op afdoening op zitting.

1

Jaarplan 2014 Korps Politie Sint Maarten
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De BOD’s hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels een OPV zaken af
te doen.

2.4.2 Executie
Op het gebied van de executie van opgelegde straffen heeft het parket enkele jaren
nauwelijks extra geïnvesteerd. Echter, in 2014 is op het parket weer een beleidsmedewerker
gestart die een aantal dingen op dit vlak heeft opgepakt. Zo wordt er thans in het huidige
informatiesysteem PRIEM een executiemodule gebouwd, hetgeen het makkelijker moet
maken om meer zicht te krijgen op de nog te executeren straffen. Dit zal zorgen voor een
goed opsporingsregister, hetgeen onmisbaar is voor een goed executiebeleid. Daarnaast is in
2014, onder leiding van de beleidsmedewerker, een werkgroep opgericht die het
verkeersboetesysteem
moet
verbeteren
(de
werkgroep
“optimaliseren
verkeersboetesysteem Sint Maarten”). De werkgroep werkt er naar toe om het aantal
betalingen van geldboetes te vergroten. Het project stoelt op drie pijlers: 1) de invoering van
een nieuw verkeersboete-informatiesysteem (“Pay or Stay” of “Paga bo boet”) voor het
parket en ketenpartners KPSM en Kustwacht, 2) het makkelijker maken om opgelegde
geldboetes te betalen en 3) de handhaving van opgelegde geldboetes door mensen ook
daadwerkelijk in vervangende hechtenis te nemen bij niet-betaling.
De werkgroep “optimaliseren verkeersboetesysteem” heeft flinke stappen gezet. Het moet
burgers makkelijker gemaakt worden om geldboetes te betalen. Het parket is dan ook gestart
met het creëren van meer betaalpunten: het mogelijk maken om geldboetes te betalen via
internetbankieren en het plaatsen van pinautomaten op diverse locaties. De contacten en
afspraken zijn gelegd en gemaakt. Het is de verwachting dat een en ander op korte termijn
mogelijk is. Daarnaast is in 2014 hard gewerkt om het nieuwe verkeersboeteinformatiesysteem, dat is geënt op “Paga bo boet” (Curaçao), in te voeren in Sint Maarten.
De feitelijke invoering van het systeem vond begin 2015 plaats. Voor wat betreft de
vervangende hechtenis (bij niet betaling van geldboetes), geldt dat het helaas niet is gelukt
om een goed opsporingsregister te creëren en dat er nog altijd een tekort is aan celcapaciteit.
Er is dus nog wel tijd nodig om een goed draaiend executiesysteem te hebben. Het gebrek
aan deze zelfde twee randvoorwaarden maakten een goed executiebeleid ten aanzien van
loslopers/vrije voeters ook nog niet mogelijk.
Onderdeel van executie vormt ook de afdoening van inbeslaggenomen goederen. Bij de
afdoening van beslag zijn de bestaande achterstanden, bij zowel RST als KPSM, grotendeels
ingelopen. In maart is de executie officier van justitie naar het RST geweest om ten aanzien
van alle inbeslaggenomen goederen te beoordelen of het beslag gehandhaafd moest worden
of opgeheven kon worden (vernietiging of teruggave). Dergelijke opruimacties zullen volgen
bij KPSM. Er zijn al diverse door KPSM inbeslaggenomen auto’s in overleg met de executie
officier van justitie teruggegeven aan rechtmatige eigenaren (met inachtneming van artikel
144 Wetboek van Strafvordering). Op het parket is zich er meer en meer bewust van
geworden dat het beslag meer aandacht vergt om grote voorraden te voorkomen; zo is er een
stempel besteld om te kunnen benadrukken dat er in een bepaald dossier beslag zit.
Daarnaast wordt ten aanzien van voertuigen (vooral auto’s, maar er is ook een vliegtuig in
beslag genomen) aan de RC verzocht om machtiging tot vervreemding, waardoor (na
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verkregen machtiging) een voertuig verkocht kan worden alvorens er een eindbeslissing op
het beslag is genomen door de rechter. Gelet op het gebrek aan opslagruimte voor
inbeslaggenomen voertuigen is het nemen van zulke maatregelen noodzakelijk. Deze
ingeslagen weg zal aankomend jaar voortgezet worden.

2.4.3 Informatie gestuurde politie
Er zijn drie Criminele Inlichtingen Diensten (hierna: CID) op Sint Maarten: KPSM, RST en
Kustwacht.
De CID van het RST werkt onder leiding van het CID hoofd van KPSM. De laatste geeft de
processen-verbaal uit waarin de CID informatie van KPSM en RST is neergelegd. De
Kustwacht verstrekt zelfstandig processen-verbaal op haar eigen werkterrein.
Er is wekelijks overleg tussen de runners en tussen de CID-officier en de CID-hoofden.
Kustwacht en RST waren formatief op sterkte. Bij KPSM ontbreekt een teamleider, een
runner en een analist. Hierdoor is het hoofd CID soms genoodzaakt als meewerkend
voorman te fungeren, waardoor zijn coördinerende taken soms in de verdrukking komen. Bij
de andere twee diensten is wel analysecapaciteit, hoewel bij RST niet fysiek op Sint Maarten.
Vanwege het ontbreken van analysecapaciteit bij de CID van KPSM, wordt onvoldoende
zicht gekregen op criminaliteitsontwikkelingen en CSV’s.
In maart is door de analisten van CID RST en CID Kustwacht een analyse gemaakt van de
CID informatie uit 2013. Die informatie is gepresenteerd aan de lokale stuurgroep. De
stuurgroep heeft een prioritering gemaakt maar vanwege onvoldoende recherchecapaciteit is
nog geen projectmatig onderzoek gestart naar aanleiding van de CID analyse.
De Info Unit is formatief op sterkte. Er is toegang tot de meeste benodigde systemen. Een
upgrade heeft plaats gevonden van de geïnstalleerde zoekmodule naar een professionele
versie in verband met de hoeveelheid data. Ook de infopol desk is ondergebracht bij de info
unit. Alle medewerkers hebben de cursus internationale rechtshulp gevolgd en zijn daar
voor geslaagd. De Info Unit is een knooppunt van tactische informatie. Alle rechercheurs en
politiemensen in uniform kunnen bij de Info Unit navraag doen naar kentekens, adressen, et
cetera.
De Info Unit maakt, net als andere opsporingsdiensten, gebruik van een kopie van het GBAbestand uit 2009. Daardoor zijn gegevens over verblijfplaatsen vaak achterhaald. Getracht is
om een koppeling te krijgen met de GBA, maar dat is tot op heden nog niet tot stand
gebracht.
Informatie gestuurde politie (IGP) heeft sinds medio dit jaar een enorme impuls gehad. Door
medewerkers van de Info Unit worden tactische analyses gemaakt. Door middel van een
informatie tool, zijn die analyses beschikbaar voor de Algemene en Justitiële divisie van
KPSM. Op basis van deze informatie wordt bij de Algemene Divisie gericht gewerkt met
werkopdrachten bij de surveillance. Ook aan de gendarmes in Saint Martin wordt de
informatie uit deze tool verstrekt.
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2.4.4 Kustwacht
Door de kustwacht zijn een 8 tal multidisciplinaire controles uitgevoerd met verschillende
partners in de keten van maritieme rechtshandhaving: douane, politie en Immigratie- en
Grensbewakingsdienst (hierna: IGD).
Dit heeft (in het bijzonder) geleid tot een toename (van ongeveer 400%) van het aantal
processen-verbaal op het gebied van vreemdelingenwetgeving en (in mindere mate) ook tot
een toename van het aantal overige processen-verbaal.
De kustwacht heeft (in nauw overleg met het OM) de leiding genomen in de afstemming van
taken en bevoegdheden met betrekking tot de jaarlijkse Regatta. De kustwacht is bij dit
evenement zichtbaar naar voren getreden (preventieve werking) en heeft voorshands
aangekondigd richting de leiding van de Regatta op bepaalde thema’s te zullen controleren.
Daarnaast heeft het de Regatta leiding gevraagd om vergunningen- en (scheeps)documenten
op voorhand te tonen. Dit alles heeft geresulteerd in een afname van het aantal processenverbaal rond dit evenement.
Door de kustwacht officier van justitie zijn een drietal cursusdagen verzorgd om de
medewerkers van de kustwacht (bij) te scholen op het gebied van hun strafvorderlijke
bevoegdheden. Deze cursusdagen (waarin 2015 een follow-up aan zal worden gegeven)
dragen bij aan de wens van het OM en de centrale kustwachtleiding om te komen tot een
kwaliteitsimpuls op het terrein van de handhavende taak van de kustwacht.
De eerste stappen zijn gezet om tot een betere informatie-uitwisseling te komen. Er zijn (en
zullen verder) afspraken gemaakt (worden) tussen het steunpunt Kustwacht, de informatieunit van KPSM (voorheen: RIEC) en het Maritiem Informatieknooppunt (MIK). Daarnaast is
een structurele informatie-uitwisseling tussen de inlichtingendiensten (CID Kustwacht en
CID van KPSM) en het steunpunt een constant punt van aandacht.

2.4.5 Verkeer
Het aantal uitgeschreven verkeersboetes is in de verslagperiode helaas gedaald. Geheel 2013
zijn er ruim 2200 verkeersboetes ter zitting aangebracht. Dit jaar zijn ruim 1500
verkeersboetes ter zitting aangebracht. Terugkijkend op de verslagperiode moet
geconstateerd worden dat de executie van verkeersboetes enigszins achterloopt. Met de
komst van een nieuwe beleidsmedewerkster is er geïnvesteerd op een executievolgsysteem.
Met de invoering van dit systeem is de executie van het aantal verkeersboetes fors
toegenomen.
Door het OM is geïnvesteerd op de strafrechtelijke afdoening van een aantal ernstige
verkeersfeiten:
 Doorrijden na een aanrijding (zgn. ‘hit and run’, artikel 9 van de
Wegenverkeersverordening). Op initiatief van KPSM is een standaard proces-verbaal
worden ontwikkeld voor de afhandeling van het doorrijden na een aanrijding. Het
aantal gevallen van ‘hit and run’ dat eindigt in een strafrechtelijke interventie is
daarmee in het verslagjaar fors gestegen.
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Onverzekerd rijden (artikel 22 Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen). Met KPSM zijn afspraken gemaakt om recidive op dit terrein beter te
verwerken in de politieregistratiesystemen, opdat stevige strafrechtelijke interventies
kunnen volgen (dat nauw verband houdt met rijden onder invloed en rijden zonder
rijbewijs).
Rijden onder invloed. Het OM hanteert als uitgangspunt dat bij aanwijzingen voor
stevige alcoholconsumptie, en indien er sprake is van een ongeval met letsel en/of
schade, wordt overgegaan tot dagvaarden (waarmee de mogelijkheid van
transactie/voorwaardelijk sepot wordt gepareerd). Dit heeft in 2014 onder meer
geresulteerd in het opleggen van een ontzegging van de rijbevoegdheid in 2 gevallen.
Omdat dit nieuw is, zal met de politie moeten worden afgestemd op welke wijze
deze naleving van deze (en toekomstige) ontzeggingen op een effectieve wijze
worden gecontroleerd.

2.4.6 Persbeleid
Het OM is met name afgelopen jaar zeer negatief in het nieuws gekomen, zowel in Sint
Maarten als daarbuiten. Diverse media schreven dat er fouten worden gemaakt door
officieren, dat Nederlandse officieren van justitie enkel naar Sint Maarten komen voor de zon
en het geld, dat corruptieonderzoeken niet opgepakt worden, dat het parket het werk niet
aankon en dat het rommelt tussen het OM en ketenpartners. Naar aanleiding van een vonnis
in de zogenaamde Masbangu-zaak (verkiezingsfraude) op 25 augustus, werd aan het parket
zelfs het verwijt gemaakt dat men klasse-justitie bedrijft. In individuele zaken is het niet
altijd mogelijk om uitgebreid te communiceren naar de pers, maar wordt veelal gebruik
gemaakt van persberichten. Ook naar aanleiding van de Masbangu-zaak is op 27 augustus
een uitgebreid persbericht uitgebracht waarin werd uitgelegd waarom het parket in hoger
beroep ging. In requisitoirs wordt ter zitting meer aandacht besteed aan het verloop van het
onderzoek en termijnverloop.
Het parket realiseert zich door de negatieve berichtgeving dat het publiek te weinig weet van
wat het OM allemaal doet. Het is daarom van groot belang om meer en meer aan de
buitenwereld te tonen waar het OM voor staat, wat de medewerkers allemaal doen en hoe
men dat doet. Voor 2015 wordt daar nog meer op geïnvesteerd. Een belangrijke stap die
daarin is gezet in dit jaar, is het in gebruik nemen van een eigen Facebook pagina in juni.
Deze Facebook site wordt niet alleen gebruikt om alle persberichten, maar ook om kleinere
berichten, vacatures en foto’s van presentaties of overleggen, te plaatsen. Na enkele
maanden had de Facebook site ongeveer 150 volgers, hetwelk inmiddels is uitgebouwd naar
bijna 250 “likes”. De meesten volgers komen uit Sint Maarten en Nederland en zijn tussen de
35 en 44 jaar oud.
Afgelopen jaar haalden nieuwsberichten in de actie “Stop, Drop & Go” de meeste lezers op
Facebook (ongeveer 1300). Ook in de kranten kreeg deze actie, waarbij mensen hun
vuurwapen konden inleveren zonder vrees voor vervolging voor vuurwapenbezit, veel
aandacht.
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3 Bedrijfsvoering
3.1

Algemeen

Op grond van artikel 28 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint
Maarten en va Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Procureur-Generaal belast met het beheer
van de openbare ministeries van de landen.

3.2

Personeel

In het uitvoeringsplan Inrichting Openbaar Ministerie is men uitgegaan van een
startformatie van 19 fte per 10-10-2010. In onderstaande tabel is de feitelijke bezetting van het
Parket Sint Maarten over 2014 weergegeven:

Functie
Hoofdofficier van Justitie
Officier van Justitie
Parketsecretaris
Senior Parketsecretaris
Senior beleidsmedewerker
Administratief medewerker
Financieel medewerker
Management assistente
Strafdeurwaarder

fte op 1-1-2014
1*
4**
1
3
0
2
1
1
1

fte op 31-12-2014
1*
5
0
4
1***
2
1
1
1

* De hoofdofficier is pr 31 juli 2013 naar Nederland teruggekeerd, per september 2013 is hij opgevolgd
door een interim manager, plaatsvervangend officier van justitie als waarnemend hoofdofficier. Per 13-2014 is de nieuwe hoofdofficier in dienst getreden. Deze is per 1-10-2014 wegens
privéomstandigheden naar Nederland teruggekeerd en de functie is de laatste maanden van het jaar
waargenomen door een officier.
** Per 31-12-2013 is een officier vertrokken naar Curaçao, deze is per 1-3-2014 opgevolgd.
*** De huidige beleidsmedewerker heeft per 1-2-2014 de beleidsmedewerker die in augustus 2013 is
vertrokken opgevolgd.
Ook afgelopen jaar was weer een bewogen jaar op personeelsgebied. De in september 2013
aangestelde interim manager Hans Wesselink is eind februari weer vertrokken. Rick
Noordhoek is per 1 maart 2014 aangetreden als hoofdofficier. Wegens privéomstandigheden
heeft hij het parket helaas per 1 oktober weer verlaten. Karola van Nie is vanaf dat moment
tot 1 januari 2015 als waarnemend hoofdofficier opgetreden. De eind 2013 vertrokken CIDofficier is per 1 maart opgevolgd door Nanouk Lemmers. En ten slotte is per 1 februari de
nieuwe senior beleidsmedewerker aangetreden.
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4 Prestaties
4.1

Strategie en beleid

4.1.1 Instroom
Instroom misdrijven
Jaar

2012

2013

2014

Verdachten
- Meerderjarig
- Minderjarig

591
321
70

627
558
69

561
498
63

De norm gesteld voor 2014, namelijk 650 misdrijven, is niet gehaald. Helaas is er ook een
daling waarneembaar van het aantal ingestroomde zaken. Opleidingscapaciteit bij de politie
en een flink aantal grote onderzoeken zijn hier debet aan. De kwaliteit van de processenverbaal is nog niet optimaal, de politie is nog in opleiding.
Aantal in verzekering gestelde verdachten
Jaar

2010

2011

2012

2013

2014

Verdachten
- Meerderjarig
- Minderjarig

384
325
59

391
339
52

356
311
45

296
267
29

283
254
29 / 55 ?

Het aantal inverzekeringgestelde meerderjarige verdachten is wederom gedaald. Het aantal
jeugdigen dat in verzekering is gesteld is gelijk gebleven op het relatief lage getal van 29.
Echter, het blijkt dat in 2014 door ons parket 55 meldingen van inverzekeringstellingen bij de
Voogdijraad zijn gedaan. Uitgezocht zal dienen te worden of de query die wordt gedraaid de
correcte gegevens vraagt. De tijd voor publicatie is te kort om dit verschil te onderzoeken.
Afgelopen jaar hebben we helaas een aantal verdachten vroegtijdig heen moeten zenden
door capaciteitsgebrek in het huis van bewaring. In verband hiermee is het OM genoodzaakt
geweest om een brief te sturen naar de minister van Justitie waarin zij aangeven dat
gebrekkige communicatie en nalatigheid vanuit het huis van bewaring mede hebben geleid
tot de heenzendingen.
Aantal internationale en interregionale rechtshulpverzoeken
Jaar
2010
2011
2012
85
141
174
RHV

2013
203

2014
161

Afgelopen jaar zijn in totaal 161 rechtshulpverzoeken verwerkt. Het grootste deel, 79 stuks
om precies te zijn, betrof inkomende rechtshulpverzoeken. Het overgrote deel van de
inkomende rechtshulpverzoeken is afkomstig van het Franse deel van Sint Maarten.
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Daarnaast waren de verzoeken met name afkomstig uit de Verenigde Staten, Nederland,
overige delen van het Koninkrijk en Frankrijk.

4.1.2 PRIEM
In 2014 is een start gemaakt met het correct vullen van de executiegegevens in PRIEM. De
vonnissen zijn met terugwerkende kracht verwerkt tot en met 2008, het jaar waarin PRIEM in
werking is getreden. Een groot aantal aangeleverde vonnissen gewezen in 2014 zijn in
PRIEM gezet. Alhoewel al veel vonnissen zijn verwerkt, blijft er nog een aanzienlijke
voorraad over die nog niet in PRIEM is geregistreerd.
Het parketregistratiesysteem functioneert nog steeds niet naar behoren voor parket Sint
Maarten. Er ontbreken nog een aantal functionaliteiten en door onjuiste registratie in het
verleden kan niet de juiste informatie gegenereerd worden. Met de huidige informatie uit
PRIEM kan geen beeld geschetst worden ten aanzien van bijvoorbeeld soort zaken, de
maximale hoeveelheid zaken en het aantal openstaande zaken. Voor dit jaar was het streven
om PRIEM aan te passen en meer registratiemogelijkheden in te voeren voor parket Sint
Maarten. Dit is deels gelukt, maar we zijn er nog niet.
Sint Maarten is druk bezig geweest met het optimaliseren van het boetesysteem. Hiervoor is
een gezamenlijke werkgroep vanuit KPSM en het parket samengesteld. Wat de
automatisering betreft is er zowel bij KPSM als het parket hard gewerkt om de uitrol van een
geautomatiseerd registratiesysteem te realiseren. Deze twee systemen zijn met elkaar
verbonden waardoor nog slechts eenmaal de gegevens geregistreerd dienen te worden.
Vanuit ACTPOL, het registratiesysteem bij KPSM, kunnen de gegevens naar Paga bo boet
worden gezonden. Eind 2014 hebben zowel KPSM als het parket de systemen getest en
vrijgegeven voor productie. Begin januari 2015 is Paga bo boet op het parket uitgerold.

4.1.3 Afpakken
Voor dit jaar was de doelstelling om in ieder geval $1.500.00, - aan crimineel geld af te
pakken. Hiervan zou $750.000, - ook daadwerkelijk worden geïnd. Onder afpakken verstaan
we de ontnemingsvorderingen, schikkingen en verbeurdverklaringen. In het voorjaar zijn er
twee veilingen geweest waarbij een boot en een auto zijn geveild. De totale opbrengst van de
veilingen bedraagt $117.000.-. Bij vonnis is tenminste $619.439 en €9.421,77 verbeurd
verklaard. Dus de doelstelling is gehaald. Helaas kan er nog geen volledig overzicht worden
gegeven, doordat de mogelijkheid tot registratie in de systemen ontbreekt.
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Krantenbericht openbare veiling inbeslaggenomen boot

4.1.4 Uitputting budget
Het Parket in eerste aanleg Sint Maarten heeft geen inzicht in de eigen uitputting.

4.1.5 Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen het parket Sint Maarten is al jaren zeer laag.

4.1.6 Opleidingsplan
Het Parket PG zal in een opleidingsplan voorzien. Tot op heden heeft het Parket in eerste
aanleg Sint Maarten nog geen inzicht gekregen in het opleidingsplan. Wel zijn er individuele
gesprekken geweest met de liaison Caribische Parketten, waarin de opleidingsbehoefte is
besproken. Een aantal officieren en secretarissen hebben deelgenomen aan de
actualiteitencursus te Curaçao.
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5 Financiën
Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in eerste
aanleg Sint Maarten in Nederlandse Antilliaanse guldens per 31 december 2014.
De cijfers betreffen het jaar 2014. Geen accountantscontrole is toegepast op de cijfers.

Openbaar Ministerie Sint Maarten

Omschrijving

Begroting
B2014

Werkelijk
2014

Afwijking
2014

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

3.994.900

2.972.844

1.022.056

Personeelskosten

3.298.400

2.370.506

927.894

Salarissen en uitkeringen
Pensioen en sociale lasten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

2.475.500
417.800
302.200
102.900

2.136.446
166.493
54.205
13.362

339.054
251.307
247.995
89.538

336.800

319.085

17.715

Transportkosten

23.200

22.922

278

Algemene kosten

336.500

260.331

76.169

Huisvestingskosten
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Openbaar Ministerie Sint Maarten

Omschrijving

Begroting
B2014

Werkelijk
2014

Afwijking
2014

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal Generaal

3.994.900

2.972.844

1.022.056

Totaal Parket

3.994.900

2.972.844

1.022.056

Personeelskosten

3.298.400

2.370.506

927.894

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

2.475.500
2.022.900
6.000
121.600
235.200
89.800

2.136.446
1.810.032
8.895
92.053
247.304
21.838-

339.054
212.868
2.89529.547
12.104111.638

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

417.800
89.900
9.500
303.600
14.800

166.493
44.685
9.999
98.776
13.032

251.307
45.215
499204.824
1.768

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

302.200
14.800
12.300
11.100
264.000
-

54.205
18.452
1.925
6.588
27.241
-

247.995
3.65210.375
4.512
236.759
-

Overige personeelskosten
Cursus en opleidingen
Dienstkleding
Kosten maaltijd
Overige personeelskosten

102.900
59.300
4.000
39.600

13.362
7.525
272
5.566

89.538
51.775
4.000
27234.034

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

336.800
44.500
4.500
274.500
1.700
1.400
4.400
2.700
3.100

319.085
44.260
5.883
261.288
7.285
368

17.715
240
1.38313.212
1.700
1.400
4.400
4.5852.732
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Openbaar Ministerie Sint Maarten

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.

23.200
8.800
6.200
6.800
1.400

22.922
14.329
8.208
385

278
5.5292.0086.800
1.015

336.500
73.200
2.600
16.900
7.900
10.400
2.500
56.500
4.400
46.300
2.300
2.700
3.200
5.300
15.000
87.300

260.331
84.603
95
26.729
4.615
8.100
57.402
2.628
6.777
273
513
13.965
50.000
1.628
3.002

76.169
11.4032.505
9.8293.285
2.300
2.500
9021.772
39.522
2.300
2.427
2.687
8.66550.0001.62815.000
84.298
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Gebruikte afkortingen
Bavpol

Bijzonder ambtenaar van politie

CID

Criminele Inlichtingendienst

CPO

Community Police Officers

HOvJ

Hoofdofficier van Justitie

GEA

Gerecht van Eerste Aanleg

KC

Korpschef politie

KPSM

Korps Politie Sint Maarten

OM

Openbaar Ministerie

OvJ

Officier van Justitie

PG

Procureur-Generaal

Rijkswet OM’s

Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (PB 2010, 59; Staatsblad 2010, 336)

RST

Recherchesamenwerkingsteam
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Contactgegevens
Adres
Vineyard Building, Buncamper Road 33
P.O. Box 432
Philipsburg, Sint Maarten

E-mailadres
parket.stmaarten@omcarib.org

Telefoonnummer
(+1721) 542 2243 / (+1721) 543 0109

Faxnummer
(+1721) 542 3907
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