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Voorwoord
Het jaarverslag 2012 is het tweede jaarverslag van het Parket in eerste aanleg Sint Maarten. Het
jaar 2012 is voor het Parket in eerste aanleg een jaar geweest met een groot aantal personele
mutaties. In een jaar tijd werden op een totale formatie van 12,5 personeelsleden zeven mutaties
doorgevoerd (4 collega‟s vertrokken; 3 nieuwe werden aangenomen) terwijl nog eens vier
nieuwe medewerkers werden aangetrokken die begin 2013 zijn begonnen. Op een kleine
organisatie als het parket trekken dergelijke personeelsveranderingen een forse wissel.
Continuïteit in de afdoening van zaken en de aansturing van grotere onderzoeken worden
negatief beïnvloed door dergelijk wisselingen. Voorts is het opnieuw op elkaar ingespeeld raken
een proces dat tijd en aandacht vergt. Niet onvermeld mag blijven dat het Openbaar Ministerie
in Sint Maarten na een lang zoekproces werd versterkt met de komst van een eigen AdvocaatGeneraal, mr. Taco H.W. Stein. Een goede bekende op Sint Maarten. Met zijn komst kon in 2012
een begin worden gemaakt met het beter stroomlijnen van de voorbereiding van hoger
beroepzaken, kon de behandeling van de strafrechtelijke kort gedingen aan hem worden
overgedragen en kon gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om in complexe zaken
meer en intensief overleg te voeren. Daar kwam bij dat mr. Stein enige tijd gehuisvest is geweest
op het Parket in afwachting van eigen kantoorruimte. Zo kon het Parket optimaal van zijn
kennis en ervaring profiteren.
Een hoogtepunt was het werkbezoek van Z.E. de Gouverneur van Sint Maarten aan het OM.
Een belangrijk deel van het jaar werd in hoge mate beïnvloed door de behandeling van één
megastrafzaak, de zaak „Vesuvius‟. Een zaak van ongekende omvang en impact voor Sint
Maarten en daarmee ook voor het parket. Het sinds enige jaren ingezette beleid om maximaal
aandacht te besteden aan de opsporing van levensdelicten heeft geleid tot hogere
oplossingspercentages en een forse daling van het aantal levensdelicten ten opzicht van het jaar
daarvoor. OM en politie raken in dit soort onderzoeken steeds beter op elkaar ingespeeld. Dat is
een duidelijke vooruitgang. Gezamenlijk willen wij die lijn de komende jaren voortzetten.

Sint Maarten, mei 2013
mr. H.F. Mos
Hoofdofficier van Justitie
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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
kleine: 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.
Het OM bestaat uit een Parket in eerste aanleg onder leiding van een Hoofdofficier van Justitie
(HOvJ). Aan het hoofd van de OM‟s op Sint Maarten staat de Procureur-Generaal (PG), die
tevens het hoofd is van het OM op Curaçao en van het OM op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
De PG houdt kantoor in elk van deze landen. Het parket van de PG bevindt zich in Curaçao. De
PG legt verantwoording af aan drie ministers van (veiligheid en) justitie, te weten van Curaçao,
Sint Maarten en Nederland.
In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem de
Advocaat-Generaal, 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 & verantwoording
met het parket 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. Strategie en beleid
1.1 Algemeen
Aan de al in 2011 ingezette vergroting van de sturing op de politie is in 2012 verder invulling
gegeven. Al vanaf 2010 heeft het OM bij de politie aangedrongen om te komen tot een
zogenaamde lokale stuurgroep waarbinnen politie en OM onderzoeksvoorstellen beoordelen
aan de hand van de gestelde prioriteiten en opsporingsindicaties. Voorts worden in de
stuurgroep lopende onderzoeken gemonitord en wordt besloten aan welke onderzoeken de
beperkte politiecapaciteit het best kan worden toebedeeld. Doordat de politie de eigen
informatiehuishouding nog niet voldoende had kunnen inrichten, kon vooralsnog aan die wens
geen invulling worden gegeven. Omdat echter steeds vaker bleek dat in onderzoeken “ad hoc”
beslissingen werden genomen over de inzetbare politiecapaciteit, is het OM blijven aandringen
op het inrichten van de stuurgroep. Overleg heeft ertoe geleid dat OM en politie
overeenstemming bereikten over het doel en de werkwijze van de stuurgroep en over de
samenstelling daarvan. Op 22 december 2012 is de eerste lokale stuurgroep bijeen gekomen.
Daarmee is een van de doelstellingen van het OM voor 2012 behaald. Aan de hand van een
geprojecteerde matrix worden in de stuurgroep besluiten genomen over te kiezen onderzoeken,
de voortzetting van lopende onderzoeken of het beëindigen daarvan. Besluiten worden direct in
de matrix verwerkt en nog dezelfde dag aan alle betrokkenen verzonden. Een zeer professionele
tool die OM en politie beter dan ooit in staat stelt de juiste keuzes te maken in de opsporing.
Tevens wordt daarmee de uitvoering van ingekomen rechtshulpverzoeken gemonitord.
Het verzamelen van relevante informatie en criminele inlichtingen binnen de politie verliep in
2012 nog moeizaam. Het gebrek aan adequate werkruimte voor het informatieknooppunt RIEC
en voor de CID gedurende een belangrijk deel van het jaar 2012 alsmede het ontbreken van een
adequate verbinding met het politienetwerk, leidde tot beperkte vervulling van de taken van
beide afdelingen. Informatie en het optimaal benutten en analyseren daarvan is essentieel voor
het opsporingswerk. Een gebrekkige informatiehuishouding leidt er toe dat de recherche
onvoldoende bruikbare informatie krijgt om op te onderzoeken. Dit gebrek raakt aan de
effectiviteit van de opsporing en heeft tot gevolg dat onderzoeken hetzij niet kunnen worden
opgestart hetzij langer lopen dan strikt noodzakelijk is.
De intensivering van de OM-sturing op de CID is in 2012 voortgezet. Er is kritisch gekeken naar
de processen en procedures. Deze zijn en worden nog aangescherpt en er wordt, meer dan ooit,
op de naleving toegezien.

De voor 2012 geplande case-screening is in 2012 een vaste procedure geworden waarmee deze
OM- doelstelling voor 2012 is behaald.
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Conform de wens van de Minister van justitie om de voornemens van het OM zoals vervat in
het jaarplan concreter en “tastbaarder” te maken, zijn ter uitvoering van het jaarplan 2013 voor
het eerst op een dertiental (beleids-)terreinen werkplannen gemaakt. In het laatste kwartaal van
2012 hebben de officieren van justitie een eerste aanzet gegeven om de uitvoering van de
werkplannen in 2013 daadwerkelijk gestalte te kunnen geven. Dat heeft het nodige overleg
gevergd met de ketenpartners. Niet alleen met de politie maar ook met de Kustwacht, de
douane en de handhavingseenheden van diverse ministeries zijn afspraken gemaakt om te
komen tot een intensivering van de handhaving. Het betreft dan vaak wetgeving waarvan de
afgelopen jaren geen of nauwelijks strafrechtelijke handhaving heeft plaatsgevonden. Probleem
bij de ministeries bleek te zijn dat veel van hun handhavingsambtenaren niet de bevoegdheid
bezaten om tot strafrechtelijke handhaving van de wetten over te gaan omdat zij de zogenaamde
Bavpol-status niet hadden. De uitvoerbaarheid van de werkplannen zal in hoge mate
afhankelijk zijn van de vraag of er voldoende Bavpols zijn aangesteld.

1.2 Prioriteiten
Aan de hand van na te melden criminaliteitsbeeldanalyse is een volledig en actueel beeld over
de aard, omvang en ontwikkeling van de criminaliteit in Sint Maarten verkregen. Op basis
daarvan konden voor 2012 al de volgende speerpunten worden benoemd voor de bestrijding
van de veel voorkomende en middencriminaliteit:
1. Geweldsdelicten (vooral overvallen en straatroven maar ook huiselijk geweld)
2. Overlastgevende criminaliteit (m.n. woninginbraken)
3. Drugsdelicten
4. Fraude en voordeelsontneming
5. Jeugdcriminaliteit

1.2.1 Geweldsdelicten
Hoewel het aantal levensdelicten fors daalde hadden de onderzoeken naar levensdelicten (met
name Vesuvius en Ocean) een fors effect op de inzetbare politiecapaciteit. Ook de onderzoeken
“Hope Estate” en “Son Latino” naar een drietal levensdelicten in het najaar van 2012 vergden
veel capaciteit. Probleem daarbij was dat in beide onderzoeken een belangrijk deel van de
betrokkenen zich aan de Franse kant van het eiland bevond. Juist deze internationale
component op een eiland met twee verschillende rechtstelsels maakt de opsporing een stuk
lastiger en intensiever. In 2009 is ervoor gekozen om elk levensdelict de aandacht te geven die
het behoeft, zowel in menskracht als in tijdsduur. Dat is een standpunt gebleken dat niet
onbeperkt handhaafbaar is. Inmiddels is de afspraak gemaakt tussen OM en politie dat
afgewogen zal moeten worden of het voortduren van een onderzoek nog verantwoord is als
daarin weinig of geen perspectief op oplossing van de zaak meer is. Omdat de politie nog zo
veel andere onderzoeken met prioriteit niet kan aanpakken wegens capaciteitsgebrek zijn deze,
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soms diabolische keuzes, noodzakelijk. Van de stuurgroep kan sinds eind 2012 worden
verwacht deze keuzes te maken.
Ook in 2012 zijn van de 10 levensdelicten er 5 opgelost; een percentage van 50%. In de 5 andere
zaken lopen de onderzoeken nog. In 2011 lag het percentage op 50%. Het oplossingspercentage
over 2012 kan uiteindelijk nog hoger uitvallen na afronding van de onderzoeken.

1.2.2 Woninginbraken
De door de politie in 2011 gedane investeringen in een woninginbrakenteam dat nauw
samenwerkt met de technische recherche, heeft geleid tot een aanzienlijk aantal aanhoudingen
en daaropvolgende veroordelingen. Het effect van die investeringen is in 2012 bijzonder goed
zichtbaar geweest. Uit jaarcijfers van de politie over 2012 blijkt dat het aantal woninginbraken
ten opzichte van 2011 drastisch is gedaald (van 519 naar 366) terwijl dat aantal in 2010 nog op
667 lag! De opbouwende databank met DNA-gegevens van Sint Maartense verdachten begint
hierbij ook een rol te spelen. Daarin komen steeds meer personen voor. Indien op een plaats
delict bruikbare sporen worden aangetroffen kunnen die door DNA-vergelijking aan een
verdachte worden gekoppeld. Aldus neemt de “pakkans” en daarmee het oplossingspercentage
toe. Over een langere periode zal dat in de cijfers zichtbaar moeten worden.
DNA databank
Het jaar 2012 kenmerkte zich door een intensiever gebruik van DNA als opsporingsmiddel. Dit
vertaalde zich ook in de cijfers: van alle Caribische landen heeft Sint Maarten het hoogste aantal
sporen en profielen opgeslagen in de landelijke DNA-databank. In 2012 groeide het aantal
DNA-profielen van personen van 111 naar 153 stuks. Er werden in 2012 in totaal 67 zaken voor
DNA-onderzoek aangeboden aan het Nederlands Forensisch Instituut. Inmiddels zijn er ook
zogeheten High Volume Crime-batches opgestart. Dit zijn sporen van veel voorkomende
misdrijven zoals inbraken, die te herleiden zijn naar één DNA-profiel. De impact van DNAmatches van dit type is niet gering. Degenen van wie het profiel al in de databank zit, kunnen
het zich niet meer veroorloven om bij eventuele toekomstige strafbare feiten biologische sporen
(speeksel, bloed) of dragers daarvan (kledij) achter te laten. Voor degenen van wie het profiel
nog niet in de databank zit geldt, dat eventuele sporen ook in de databank bewaard kunnen
worden en zullen matchen als op enig moment hun profiel ook in de bank komt.
In de toekomst zal de opzet erop gericht zijn om de DNA-databank verder te vullen met de
profielen van verdachten. Immers, naarmate er meer profielen in de databank zitten neemt de
kans op een match - en daarmee ook het oplossingspercentage - toe. Aldus zorgt dit
opsporingsmiddel voor een bijdrage aan de opsporing, vervolging en nadrukkelijk ook
preventie van strafbare feiten.
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1.2.3 Drugsdelicten
Opvallend in het jaar 2012 zijn de aanhoudingen en inbeslagnemingen van verdovende
middelen op de luchthaven. De smokkelwijze varieert van het slikken van bolita‟s tot aan het
meenemen van de verdovende middelen in de bagage. In alle gevallen waren de verdachten op
doorreis, al dan niet via Curaçao, naar Nederland. Alle verdachten zijn vervolgd op Sint
Maarten en hebben, met inachtneming van de beperkte celcapaciteit, in voorarrest gezeten. Door
de douane is op deze trend gereageerd door een verhoogde controle in te stellen op het
vliegveld tijdens risicovluchten ondermeer door de inzet van de drugshond op het vliegveld.
Door KPSM is in 2012 een start gemaakt met de planmatige aanpak van verdovende middelenzaken. Onder meer is afgesproken dat de politie sneller, door middel van een korte klap
onderzoek, op basis van beschikbare CID-informatie zal optreden. Hiermee kan de
zichtbaarheid van de politie in lastige wijken vergroot worden. Een eerste onderzoek is
succesvol verlopen en heeft geleid tot inbeslagname van een hoeveelheid marihuana en
veroordeling van de verdachte. Deze aanpak zal in het jaar 2013 worden voortgezet.

1.2.4 Fraude en voordeelsontneming
Aan deze parketprioriteit kon onvoldoende invulling worden gegeven in 2012. Gebleken is dat
het de politie ontbreekt aan voldoende gekwalificeerd personeel om fraude onderzoeken te
verrichten naast het schrijven van complexe dossiers voor ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel. De beschikbare financieel rechercheurs doen hun uiterste best en leveren
goed werk af maar zijn niet bij machte aan de toenemende opstapelende prioriteiten ook
invulling te geven. Naast de aanpak van fraude en ontneming wordt van hen immers verwacht
zich in toenemende mate toe te leggen op het verrichten van witwasonderzoeken. De
bevindingen van de CFATF (zie hierna) nopen daar ook toe. Met het huidige aantal
rechercheurs zal dat onmogelijk blijken te zijn en zal aan de eisen van de CFATF niet tegemoet
gekomen kunnen worden. Een bewuste keuze voor het investeren in financiële expertise is voor
de komende jaren absolute noodzaak. Het politiekorps zal in de gelegenheid gesteld moeten
worden die keuze handen en voeten te geven. Dat kan onder meer door het aantrekken van
kennis van buitenaf (zij-instroom) en door het tijdig opleiden van daartoe aangewezen
rechercheurs. Op korte termijn biedt dat laatste echter onvoldoende soelaas.

1.2.5 Jeugdcriminaliteit
Het Openbaar Ministerie heeft in 2012 de aanpak van de jeugdcriminaliteit tot speerpunt van
beleid aangewezen. Om te voorkomen dat grote groepen jongeren door schooluitval, gebroken
gezinnen, gebrek aan werk of een zinvolle besteding van de vrije tijd ten prooi vallen aan
criminele jeugdgroepen en bendes, is een integrale aanpak van de problemen van en rondom de
jeugd noodzakelijk. In het voorjaar van 2012 heeft de officier van justitie belast met de
jeugdportefeuille, mr. Marleen Overmeer, de Minister van Justitie tijdens een werkbezoek aan
het OM enthousiast gemaakt om het van kort voor 10 oktober 2010 daterende jeugdbeleidsplan
te herschrijven. De Minister heeft daarop een ambtelijke commissie ingesteld onder
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voorzitterschap van het OM met als doel dit plan nader uit te werken. Daarmee is in 2012 een
begin gemaakt.
Het OM is daarbij afhankelijk van andere diensten uit de strafrechtsketen. Onder meer de
Voogdijraad, de reclassering en de politie (Jeugdafdeling) zijn belangrijke partners zonder wie
het bepalen en uitvoeren van een beleidsplan niet mogelijk is. Die diensten treffen elkaar sinds
enkele jaren in het Justitieel Casus Overleg (JCO). In dit overleg wordt aan de hand van concrete
gevallen besproken op welke wijze de jongere het best op het rechte pad kan worden gehouden
of teruggebracht. Toch kampt dit JCO met de nodige problemen. De betrokken diensten zijn nog
in opbouw en aan verandering onderhevig. Gebrek aan doorzettingsmacht, aan mensen en
middelen maar ook aan voorzieningen (gezinsvervangend tehuis, voldoende plaatsen voor
ondertoezichtstelling, voldoende pleeggezinnen en voldoende mentoren/gezinsvoogden) leidt
tot een beperkte speelruimte van het JCO. Deze ervaringen hebben tot gevolg gehad dat binnen
het OM het onderwerp jeugd absolute prioriteit heeft gekregen. Regie op en doorzettingsmacht
in de justitiële jeugdketen is een bittere noodzaak gebleken. Het vertrek van mr. Overmeer in
het najaar van 2012 was dan ook een gevoelige terugslag in de ambitie om aan dit beleidsterrein
een impuls te geven. Het heeft de parketleiding slechts gesterkt in de gedachte dat de
portefeuille “jeugd”, meer nog dan daarvoor, een speciaal daarvoor aangestelde en daarin
opgeleide officier van justitie behoeft. Daarom is in de zomer van 2012 de vacature van mr.
Overmeer opengesteld en is er geworven op de functie van “jeugdofficier van justitie”. Een
primeur in dit deel van het Koninkrijk. Het parket is er trots op dat het in het najaar van 2012
erin is geslaagd een ervaren en succesvolle jeugdofficier van justitie uit Nederland aan te
trekken die aan de verdere uitbouw van de aanpak van de jeugdcriminaliteit (en het voorkomen
daarvan) vorm moet geven.

1.3 Executie
In het jaarverslag van 2011 is uitvoerig ingegaan op het nijpende cellentekort waar Sint Maarten
al jaren mee kampt. Dit probleem wordt inmiddels als voldoende klemmend en bekend
verondersteld. De gevolgen voor de strafrechtspleging (vroegtijdige heenzendingen uit de
voorlopige hechtenis wegens plaatsgebrek, het niet kunnen executeren van de vele openstaande
te executeren vrijheidsstraffen en geldboetes) maken dat de geloofwaardigheid en de
effectiviteit van de strafrechtspleging ernstig onder druk staat. De wens om te komen tot
nieuwbouw van celruimte wordt dan ook vanuit het OM van harte ondersteund.
Sint Maarten heeft (nog) geen inrichting voor jeugddetentie. Dat heeft er in de loop van 2012 toe
geleid dat de rechter-commissaris minderjarige verdachten tegen wie de voorlopige hechtenis
was bevolen in vrijheid stelde. De reden was dat, bij gebreke aan een jeugdinrichting/afdeling,
de minderjarigen tezamen met meerderjarigen werden ingesloten. Dat is strijdig met de
Staatsregeling van Sint Maarten.
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Voor dit probleem moest dringend een oplossing worden gevonden, nu het met enige regelmaat
voorkomt dat jeugdige verdachten zeer ernstige strafbare feiten plegen en bij hen tevens een
groot gevaar voor herhaling bestaat (denk aan gewapende overvallen, soms zelfs resulterend in
de dood). Op aandringen en na een daartoe strekkend voorstel van het OM is door de
gevangenisleiding in samenwerking met het OM, binnen de zeer beperkte mogelijkheden die er
zijn, gezocht naar een modus om aan de Staatsregeling te kunnen voldoen en voorts een regime
te bieden dat recht doet aan de leeftijd van de minderjarige. Daaruit is een tijdelijke regeling
jeugddetentie gekomen die in november 2012 van kracht is geworden. Deze voorziening is
effectief gebleken.
Een verdere positieve ontwikkeling was het feit dat in het voorjaar van 2012 in Simpson Bay een
detentiefaciliteit beschikbaar kwam voor 40 personen. Aanvankelijk was dit bedoeld om te
dienen als overloop voor de strafinrichting in Pointe Blanche. Gedurende een periode van
ongeveer 18 maanden zouden telkens 35 gedetineerden moeten worden overgeplaatst om aldus
de noodzakelijke renovatie van Pointe Blanche mogelijk te maken. Doordat er echter
tegelijkertijd een aantal elkaar versterkende maatregelen over de detentie van kracht werd, kon
dit doel niet worden gerealiseerd omdat Simpson Bay in “no time” ook vol zat.
Allereerst werd het effect voelbaar van het door de Minister van Justitie ingezette nieuwe beleid
met betrekking tot het afschaffen van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) voor
vreemdelingen na 2/3 van de uitgezeten straf. Daardoor kwamen er minder plaatsen vrij dan
verwacht en verhoogde de gemiddelde looptijd van de straffen aanzienlijk. Voorts besloot de
rechter-commissaris in februari 2012 om zich vanaf dat moment strikt te houden aan de
wettelijke termijn van 10 dagen waarna een verdachte die in bewaring wordt gesteld ook
daadwerkelijk moet worden overgebracht naar een Huis van Bewaring. Tot aan dat moment
mochten verdachten die in (verlengde) bewaring zaten nog tot 26 dagen verblijven in een
politiecel. Het jaar daarvoor was door de rechter-commissaris die termijn al teruggebracht van,
vaak meer dan, 50 dagen naar genoemde 26 dagen. Daarmee werd de druk op het Huis van
Bewaring nog eens extra vergroot.
Problemen in de uitvoering van deze strikte wetstoepassing door de rechter heeft in een
aanzienlijk aantal gevallen geleid tot strafvorderlijke korte gedingen. Daarbij was vaak het niet
kunnen bieden van een adequaat dagprogramma een breekpunt. Aanvankelijk kon dat in
Simpson Bay namelijk niet worden geboden. Na verloop van tijd is dat alsnog gerealiseerd door
de gevangenisdirectie. Omdat het de gevangenisdirectie ontbrak aan voldoende personeel en
vervoermiddelen kon ook onvoldoende gebruik worden gemaakt van de als Huis van Bewaring
aangewezen cellen aan de Politiewacht. Daar kon evenmin een dagprogramma worden geboden
en transport naar Pointe Blanche gedurende de dag bleek onmogelijk.
Van deze voor de gevangenisdirectie bijzonder moeilijke periode van executie van (met name)
de voorlopige hechtenis, heeft een aantal verdachten maximaal geprofiteerd. Door het
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aanspannen van korte gedingen in verband met het detentieregime verkregen zij in enkele
gevallen de vrijheid. Het meest schrijnende geval was de beslissing van de rechter in de zaak
van een verdachte die inmiddels had bekend 16 gewapende overvallen te hebben gepleegd.
Vanwege het feit dat hem op enig moment geen dagprogramma werd geboden heeft de rechter
in kort geding diens invrijheidstelling gelast. Het OM had zich daartegen hevig verzet, gezien
de ernst van de strafbare feiten en het feit dat er andere sancties jegens het land mogelijk waren
geweest. De verdachte was illegaal en is verwijderd uit Sint Maarten. Hij is inmiddels bij verstek
tot 18 jaren gevangenisstraf veroordeeld.
Omdat van het OM kan en mag worden verwacht dat ook wordt gekeken naar andere
mogelijkheden om het cellentekort zoveel mogelijk te beperken, is door de Hoofdofficier van
Justitie contact gelegd met een bedrijf dat gespecialiseerd is in plaatsbepaling door middel van
een global positioning system. Onder andere dit bedrijf is in staat om tegen overzienbare
investerings- en exploitatiekosten een geavanceerd Elektronisch Toezicht-systeem te leveren.
Het OM heeft erin bemiddeld dat aan de Minister van Justitie een presentatie is gegeven van dit
systeem waarbij alle mogelijkheden werden uiteengezet. Aanschaf van een dergelijk systeem
zou het klassieke Elektronisch Toezicht in het kader van de strafexecutie een nieuwe impuls
kunnen geven. Daarnaast zouden ook gedurende de voorlopige hechtenis verdachten kunnen
worden voorzien van een enkelband, met als gevolg dat zij toch beperkt zijn in hun
bewegingsvrijheid maar wel de vaak zo belangrijke (vaste) baan kunnen blijven behouden.

1.4 Wet BOB en het ontwerp Wetboek van Strafrecht
Na een bijzonder lang en moeizaam wetgevingsproces trad per 31 augustus 2012 de
zogenaamde “Wet BOB”in werking. De invoering van een aantal nieuwe artikelen in het
Wetboek van Strafvordering geeft het OM en politie het wettelijk instrumentarium om bij de
strijd tegen de zwaardere vormen van misdaad adequate “bijzondere”opsporingsbevoegdheden
in te zetten. Bevoegdheden zonder welke de strijd tegen de misdaad nagenoeg onbegonnen
werk zou zijn geworden, mede doordat de technologie voortschrijdt. Dit wetgevingsproces
werd in 2007 door een speciaal ingestelde commissie voor de totstandkoming van nieuwe
wetgeving op het gebied van het strafrecht en de strafvordering met voorrang ter hand
genomen. Toen al werd ingezien dat langer wachten de opsporing op een riskante achterstand
zou zetten. Ook internationaal werd en wordt van de voormalige Antilleneilanden verwacht dat
zij volwaardig en goed geoutilleerd de strijd kunnen aanbinden met de georganiseerde
misdaad. Immers, soms doen ons omringende landen een beroep op de lokale politie en justitie
en vragen om hulp in hun opsporingsonderzoeken. Die hulp moet dan wel met “state of the art”
middelen geboden kunnen worden. Daartoe was toereikende wetgeving vereist om de
opsporing ook naar eigen wetgeving naar behoren te laten verlopen. Met de nieuwe wetgeving
is aan de huidige drie Caribische landen van het Koninkrijk een modern instrumentarium
gegeven waarmee de strijd tegen de misdaad kan worden aangebonden.
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Bij de totstandkoming van de wetgeving is bepaald dat de effectiviteit en toepassing van de
wetsbepalingen over drie jaren zullen worden geëvalueerd. Nu al kan gezegd worden dat het
OM en de politie het een enorme geruststelling vinden dat gewerkt kan worden met een goed
instrumentarium dat ook een wettelijke basis heeft. Discussies over de legaliteit van de inzet van
opsporingsmiddelen zullen, naar mag worden aangenomen, tot het verleden behoren.

Voor 1 september 2012 werden op basis van de oude wetgeving telefoontaps aangesloten en
printgegevens opgevraagd. Bankgegevens werden op last van de rechter verstrekt terwijl
camerabeelden doorgaans vrijwillig werden verstrekt. Sedert de inwerkingtreding van de Wet
BOB werden in de periode september t/m december de volgende opsporingsmiddelen ingezet.
Telefoontaps
Historische printgegevens:
Opvragen van camerabeelden:
Opvragen overige gegevens (o.m. van banken)
Planmatige observatie
Overige BOB-bevoegdheden

: 95 bevelen tot tap werden afgegeven
: 120 bevelen tot verkrijgen van gegevens verstrekt
: 37 vorderingen verstrekt
: 43 vorderingen verstrekt
: 18 bevelen verstrekt
: 1 bevel verstrekt (uitgestelde inbeslagname)

Gebleken is dat de uitvoering van de Wet BOB en het werken met de nieuwe bevelen
vorderingen, zeker ook in de eerste fase, bijzonder tijdsintensief is geweest. Zowel voor
officieren van justitie maar zeker ook voor het parketsecretariaat. Het maken van
vorderingen en bevelen blijkt erg tijdrovend. Daarmee werd tevens een aanslag gedaan op
beperkte beschikbare capaciteit voor het beoordelen van zaken. Door deze ervaringen is
noodzaak gebleken van het aantrekken van een speciale BOB-medewerker. In 2013 zal
vacature voor zo een medewerker moeten worden opengesteld.

en
de
de
de
de
de

Het OM leverde ook in 2012 een bijdrage aan de totstandkoming van de Wet BOB en het
ontwerp nieuwe Wetboek van Strafrecht. Tot aan de komst van de Advocaat-Generaal in april
2012 werd de Minister van Justitie door onder meer de Hoofdofficier van Justitie vergezeld in
het Parlement en werden door op verzoek van de Minister vragen van het Parlement
beantwoord en de toepassing van bepaalde wetsartikelen vanuit de praktijk toegelicht.

1.5 Overig
In deze paragraaf wordt een aantal onderwerpen besproken, te weten de
criminaliteitsbeeldanalyse, de Mutual Evaluation Query (MEQ) van de CFATF maar ook de
inspanningen op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Voorts
wordt ingegaan op de relatie met de balie alsook de samenwerking met de Franse Justitie.
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1.5.1 Criminaliteitsbeeldanalyse
In het jaar 2011 is onderzoek gedaan naar de aard en
omvang van de criminaliteit op Sint Maarten. De
onderzoeksresultaten
zijn
neergelegd
in
een
zogenaamde criminaliteitsbeeldanalyse (CBA). Dit CBA
werd op 11 januari 2012 door de Procureur-Generaal
aangeboden aan de Minister van Justitie. Het biedt voor
de beleidsmakers en voor OM, politie en
controlediensten aanknopingspunten om te komen tot
een betere prioritering in de opsporing en handhaving
van de wettelijke regels.
Onder leiding van het OM heeft een werkgroep in 2012
die nadere prioriteiten bepaald en vastgelegd in de
jaarplannen voor 2013 van OM en politie. Het betreft de
aanpak van de jeugdcriminaliteit, de bestrijding van
mensenhandel en mensensmokkel, drugscriminaliteit,
wapenhandel, woninginbraken, geweldscriminaliteit
(m.n. overvallen) en witwassen.
Het CBA werd ter beschikking gesteld aan alle departementen en geplaatst op de overheidssite
www.sintmaartengov.org/SiteCollectionImages/attachment.pdf. Doel was ook andere
onderdelen van de overheid te attenderen op mogelijk noodzakelijke beleidsaanpassingen of
wetgeving waardoor criminaliteit kan worden voorkomen en daarmee grote sommen geld
kunnen worden bespaard.

1.5.2 CFATF
In 2012 is land Sint Maarten door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
doorgelicht. Een zeer zware procedure waarbij de stand van zaken op financieel gebied is
doorgelicht met name waar het betreft het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.
Daartoe moesten allerlei voorzieningen en financiële controle mechanismen op orde zijn en
wetgeving van kracht teneinde controle, opsporing en vervolging mogelijk te maken. In het
voorjaar van 2012 is door het OM bijzonder veel tijde en aandacht besteed aan het invullen van
de zogenaamde MEQ (Mutual Evaluation Query) waarmee aan de CFATF inzicht werd
verschaft van de stand van zaken. Deze MEQ bestrijkt diverse onderwerpen op het gebied van
de strafrechtelijke rechtshandhaving ten aanzien van de bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering. Veel van de vragen op dat gebied lagen ter beantwoording voor aan het
Openbaar Ministerie.
Nadat al in 2011 veel voorwerk was verricht werd in 2012 de auditing committee te woord
gestaan en werden in een langdurig interview de door het OM verstrekte gegevens toegelicht en
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uiteengezet. Na het verschijnen van het concept eindrapport is nog veel aanvullende informatie
verstrekt waarom werd verzocht. In het najaar van 2012 heeft definitieve evaluatie
plaatsgevonden. De uitkomst daarvan toont aan dat Sint Maarten nog het nodige te doen heeft.
De met het invullen van de query opgedane kennis en noties waren voor het Parket aanleiding
om in 2012 aan te sturen op werkplannen voor 2013 op het gebied van intensivering van de
opsporing van witwassen. Dit werkplan voor 2013 is in 2012 gereedgekomen.

1.5.3 Mensenhandel/mensensmokkel
Door de Ministers van Justitie van de landen in het Koninkrijk is in 2011 een vernieuwd
Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend over de bestrijding van mensenhandel en
mensensmokkel. Ook Sint Maarten heeft zich daarbij vastgelegd op te verrichten inspanningen
op dit gebied.
Het OM heeft naar aanleiding van de MoU de ambitie uitgesproken te blijven investeren in
mensenhandel- en mensensmokkelonderzoeken. Vooral de bestrijding van mensenhandel is
wereldwijd steeds belangrijker geworden. Belangrijk punt van aandacht was ook in 2012 dat een
voldoende adequaat wettelijk instrumentarium ontbreekt om mensenhandel effectief aan te
pakken. Ondanks het feit dat het Parlement van Sint Maarten het wetsvoorstel voor een nieuw
Wetboek van Strafrecht heeft goedgekeurd en ook de Gouverneur het voorstel heeft getekend, is
het Wetboek nog niet ingevoerd. In het nieuwe Wetboek van Strafrecht zijn “state of the art”
bepalingen opgenomen die aan politie en OM een adequaat instrumentarium bieden om vooral
mensenhandel tegen te gaan.
Ondanks deze juridische beperkingen werd met succes het mensenhandelonderzoek “SJAAK”
afgerond. Uit onderzoek was gebleken dat in een van de gedoogde bordelen werd gewerkt
onder omstandigheden die als moderne slavernij kunnen worden betiteld. De verdachte uitbater
van het bordeel werd op basis van het in het huidige Wetboek van Strafrecht voorkomende
verbod op “vrouwenhandel” veroordeeld. Daarbij volgde de rechter de visie van het OM dat de
feitelijke omstandigheden waaronder in het bordeel werd gewerkt konden worden gezien als
een schending van het door genoemd verbod op vrouwenhandel beschermde belang. De
verdachte werd in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden waarvan 18
maanden voorwaardelijk. Een verzoek van het OM aan het bestuur om op basis van dit vonnis
het bordeel te doen sluiten door intrekking van de afgegeven vergunningen, is tot op heden
onbeantwoord gebleven.
In augustus 2012 werd een smokkelschip met een tiental illegale Cubanen door de Kustwacht
opgebracht. Het was op weg naar de US Virgin Islands. De kapitein uit Antigua werd
aangehouden en is veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. Zijn boot is verbeurd
verklaard. Aan hem is een vordering tot ontneming van zijn winst aangezegd. Met het
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“binnenhalen” door de Kustwacht van dergelijke op kennelijk doortocht naar de US Virgin
Islands zijnde smokkelbootjes vanuit de territoriale wateren, voldoet Sint Maarten aan zijn
verplichtingen uit genoemd MoU en toont zich daarmee een betrouwbare partner. Het MoU is
mede tot stand gekomen na verzoeken van de Amerikaanse autoriteiten om toch vooral ook aan
de voorkant de smokkel zoveel mogelijk tegen te houden.
Voorts werden in een tweetal andere mensensmokkelzaken 3 verdachten veroordeeld tot deels
voorwaardelijke celstraffen en dienstverlening en tegen een vierde verdachte werd de zaak om
humanitaire redenen afgedaan met een geldboete.
Door het OM en de politie is in 2012 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over
mensenhandel in het licht van de komende wetgeving. Aan een lokale groep middenstanders,
over wie met enige regelmaat berichten worden ontvangen dat werknemers zouden worden
onderbetaald en zich in een te afhankelijke positie zouden bevinden, is uiteengezet welke regels
hier op Sint Maarten gelden op het gebied van minimum loon, arbeidsomstandigheden en
maximale werktijden. Voorts is aangegeven dat onderbetaling en te lange arbeidstijden
indicatoren zijn voor overtreding van de nieuwe wetsbepalingen inzake mensenhandel.

1.5.4. Relatie met de balie
Het regulier overleg met de balie is ook in 2012 voortgezet. Door het opnieuw beschrijven van
de processen streeft het parket ernaar de service aan de advocatuur te verbeteren. Eind 2012
werd besloten de advocaten direct bij de toetsing en ook daarna spontaan afschrift van
processtukken te verstrekken. Tot die tijd werden aan het parket de stukken uit het dossier
gekopieerd door medewerkers van de advocatenkantoren. Dit leverde veel onrust op en een
beperkte vrijheid in de uitwisseling van informatie aan het parket, waar met grote regelmaat
“vreemden” aan het kopieerapparaat stonden. Doordat het parket nu eigener beweging alle
stukken aan de raadslieden verstrekt komt genoemde praktijk nog slechts sporadisch voor.

1.5.5 Samenwerking met de Franse justitie
De relatie met het Parquet du procureur de la République, het Franse OM, is in 2012 sterk
verbeterd. Concrete samenwerking in zaken die de rechtsorde aan beide zijde van de grens
raken dwingen ook tot die samenwerking. De komst van een nieuwe procureur in de zomer van
2012 is aangegrepen om de banden aan te halen en de samenwerking te intensiveren. Goed
persoonlijk contact is daarbij van groot belang. Een voordeel daarbij is gebleken dat de Franse
collega uitstekend Engels spreekt terwijl het parket sinds enige tijd is gezegend met ten minste
twee officieren van justitie die de Franse taal goed machtig zijn. Dit blijkt over en weer sterk bij
te dragen tot het wederzijds begrip en het voorkomen van misverstanden. Door in grote
onderzoeken (vooral bij levensdelicten) van meet af aan de samenwerking te zoeken kan
worden voorkomen dat informatie verloren gaat of niet wordt benut. Ook het parallel
rechercheren op hetzelfde strafbare feit indien dat mogelijk is, voorkomt de noodzaak van
toepassing van de formele rechtshulp wat de opsporing vergemakkelijkt en ook bespoedigt. In
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2012 zijn tevens afspraken gemaakt om in 2013 met politie en OM van beide zijden van de grens
een of meer bijeenkomsten te beleggen om inzicht in elkaars rechtstelsels te krijgen. Daarbij
komt dat het persoonlijke contact en het over en weer kennen van elkaar de samenwerking
slechts zal verbeteren. Deze ontwikkelingen worden bijzonder positief ervaren.
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2 Bedrijfsvoering
2.1 Algemeen
Op grond van artikel 28 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de Procureur-Generaal belast met het beheer van de
openbare ministeries van de landen.

2.2 Personeel
De formatie bedroeg begin 2012 12,5 fte. Eind 2012 was deze gekrompen naar 12 fte. Dit keer
werd de negatieve balans veroorzaakt door het vertrek van officier van justitie mr. Marleen
Overmeer. Zij was per 2011 primair aangetrokken voor het Parket BES en op 50/50 basis ook
voor het Parket in eerste aanleg Sint Maarten. In de dagelijkse praktijk bleek de duo-baan voor
twee parketten op 3 verschillende eilanden in de opbouwfase na 10 oktober 2010 niet goed te
realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat de OM-leiding heeft besloten dat mw. Overmeer in het
najaar van 2012 volledig in dienst kon treden van parket BES. Daarmee kwam een einde aan
haar functioneren als officier van justitie op Sint Maarten belast met de jeugdportefeuille. Juist
terwijl was besloten dat aan het beleidsgebied “jeugd” zoveel extra aandacht besteed zou
moeten gaan worden. Dit was daarom een gevoelig verlies voor het parket. Nu de “jeugd” tot
speerpunt van parketbeleid was verheven, heeft de Hoofdofficier van Justitie besloten om met
het vertrek van mr. Overmeer de resterende vacatureruimte in te vullen met een als zodanig te
werven “jeugdofficier van justitie”. Met het aantrekken van mr. Karola van Nie, ervaren
jeugdofficier van justitie in Utrecht, Nederland, in het najaar van 2012 is het parket daar zeker in
geslaagd. Zij is in januari 2013 in dienst getreden.
In juli 2012 verliet mr. Bart den Hartigh het parket vroegtijdig en onverwacht. Hem kon een
carrièrestap in Nederland niet worden onthouden. Gelukkig kon met zijn nieuwe parket
worden overeengekomen dat mr. Den Hartigh samen met mr. Van der Wulp de behandeling
van de zaak Vesuvius in september 2012 kon afronden. Door zijn onverwachte vertrek kon in
deze vacature niet eerder dan 1 oktober 2012 worden voorzien met de komst van mr. Tineke
Kamps. Na een dienstverband van vier jaren verliet per 1 augustus 2012 ook mr. Manon
Ridderbeks het parket. Zij is sterk beeldbepalend geweest voor het parket. Zij is een gedreven
officier van justitie die ook uitstekend werk heeft verricht in relatie tot de politie. Zij is per 1
augustus 2012 opgevolgd door mr. Georges van den Eshof.
Met de komst van mw. Norma Vianen kon het parket per 1 februari 2012 invulling gaan geven
aan het financieel zelfbeheer. Het was de bedoeling dat het parket op basis van een toe te
kennen budget en binnen een mandaatregeling van de zijde van het Hoofd van Dienst (de PG)
verantwoordelijk kon zijn voor eigen uitgaven. Daarbij komt de budgetverantwoordelijkheid te
liggen bij de Hoofdofficier van Justitie, daarin ondersteund door de financieel administratief
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medewerker. Het jaar 2012 heeft nog geheel in het teken gestaan van het voorbereiden van de
overdracht van taken en bevoegdheden vanuit het Parket Procureur-Generaal naar het Parket in
eerste aanleg. In 2012 heeft het Parket nog geen invulling kunnen geven aan het financieel
zelfbeheer onder eigen verantwoordelijkheid en verliepen alle betalingen nog via Curaçao.
In de zomer van 2012 verliet ook mw. M. Alee-Meerten, senior-parketsecretaris, het parket om
aan het werk te gaan bij de Raad voor de rechtshandhaving. Na het sluiten van het jaar 2012
stonden daarmee nog de volgende vacatures open, waarvan wel tot vervulling was besloten, te
weten:
-

Strafdeurwaarder;
(Senior-)parketsecretaris;
Managementassistente.

Vanaf de zomer van 2012 zijn deze functies vacant gesteld en zijn voor alle drie functies
personen geselecteerd en aangetrokken. Zij zijn eerst in januari/februari 2013 in dienst
getreden.
De feitelijke bezetting van het parket in eerste aanleg Sint Maarten in het jaar 2012 was:

Functie
Hoofdofficier van Justitie
Officier van Justitie
Parketsecretaris
Senior Parketsecretaris
Senior beleidsmedewerker
Administr. medewerker
Financieel medewerker

fte op 1-1-2012
1
4,5*
2
2
1
2

fte op 31-12-2012
1
4
2
1
1
2
1

*één officier is voor zowel parket in eerste aanleg BES als voor parket in eerste aanleg Sint Maarten werkzaam in een
verhouding 50-50

2.3 Informatievoorziening
Het OM geeft leiding aan de opsporing, maar de opsporingsketen werkt alleen optimaal indien
prioriteiten zijn afgestemd en een goede informatievoorziening aanwezig is. Om deze reden is
het OM/ Politieoverleg geïntroduceerd waarbij maandelijks overleg wordt gevoerd tussen de
leiding van het politiekorps en het OM. Ook is, zoals hiervoor al gememoreerd, dit jaar de
“lokale stuurgroep” een feit geworden.
Binnen het parket wordt er bovendien maandelijks een werkoverleg gehouden. In het overleg
worden de relevante onderwerpen voor het primaire proces geagendeerd en besproken met de
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medewerkers van het parket. . Voorts is met intervallen een grote stafvergadering belegd waarin
de Procureur-Generaal de bedrijfsvoering en operationele zaken bespreekt met de
Hoofdofficieren van Justitie, de Advocaten-Generaal en het bedrijfsbureau. Verslagen van beide
gremia worden aan het personeel verstrekt.
Door de Hoofdofficier van Justitie werd tezamen met de Procureur-Generaal en de AdvocaatGeneraal periodiek het zogenaamde driehoeksoverleg bijgewoond met de Minister van Justitie
en de Korpschef van politie. Met de politie is periodiek overleg gevoerd evenals met de balie.
Ook van die overleggen zijn notulen opgemaakt en verspreid.
De officieren van justitie hebben op diverse beleidsterreinen overleg met opsporingsinstanties.
Regulier overleg vindt plaats met de Criminele Inlichtingendiensten en met het RST in
stuurgroep verband. Voorts vindt regulier overleg plaats in het Justitieel Casusoverleg en in de
Monitorgroep (bespreken van gedetineerden die mogelijk in aanmerking komen voor ET of VI).
In het kader van het JCO werd aan het voor 2012 voorziene “client-volgsysteem” de laatste hand
gelegd zodat het begin 2013 kon worden ingevoerd. Daarmee werd een parketdoelstelling voor
2012 behaald.
Op het juridisch inhoudelijke vlak wordt de organisatie vanuit het Parket Procureur-Generaal
met grote regelmaat voorzien van jurisprudentieoverzichten van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie maar ook van uitspraken van de Hoge Raad alsmede van het Europese Hof.
Eind november 2012 werd de traditionele tweede halfjaarlijkse OM-conferentie gehouden (Grote
Parketvergadering) te Curaçao. Doorgaans worden daar de halfjaarcijfers besproken alsmede de
trends en ontwikkelingen van de parketten onder de gemeenschappelijke Procureur-Generaal.
Sint Maarten had er dit jaar voor gekozen de presentatie niet weer aan de hand van Power-point
te verzorgen maar door middel van een in eigen beheer gemaakte korte film. Daarop werden
niet alleen de lokale collega‟s in de gelegenheid gesteld zich te introduceren aan hun collega‟s
van de Benedenwinden maar tevens de resultaten met de overige collega‟s gedeeld, afgewisseld
met beelden van het parket maar vooral ook van Sint Maarten. Deze vorm van presentatie kon
op veel bijval rekenen en was een groot succes. Het legt de lat voor de volgende presentatie
hoger.
Hoogtepunt van het jaar was het werkbezoek dat Z.E. de Gouverneur van Sint Maarten drs. E.
B. Holiday op donderdag 27 september 2012 bracht aan het Openbaar Ministerie. Na ontvangst
door Procureur-Generaal mr. D.A. Piar, maakte de Gouverneur kennis met het voltallige
personeel en werd hij formeel welkom geheten door de Hoofdofficier van Justitie op het Parket
in eerste aanleg. Vervolgens werd aan de Gouverneur een presentatie gegeven van de actuele
stand van zaken op het parket en van de grootste problemen en uitdagingen waar het parket
zich voor gesteld ziet. Na afloop vond een rondleiding door het kantoor plaats.
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Governor Holiday pays working visit to Public Prosecutor’s Office

Harbour View – His Excellency the Governor of Sint Maarten, drs. E.B. Holiday, paid a
working visit to the Public Prosecutors Office on Thursday September 27, 2012. The Governor,
in a meeting with Attorney General, Dick Piar, Solicitor-General, Taco Stein, and Chief
Prosecutor, Hans Mos and Staff has been updated on the challenges faced by, current state of
affairs at and plans of the Public Prosecutors Office. During the visit the Governor emphasized
the importance of the Public Prosecutors Office for the enforcement of the law and commended
the management and staff for their committed and invaluable service to the safety and security
of the people of Sint Maarten.
(persbericht Kabinet Gouverneur)
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2.4 Organisatie
Naast het primaire proces zijn er ook diverse andere taken binnen het parket die aandacht
verdienen. Om deze reden zijn de portefeuillehouders in het leven geroepen. Een
portefeuillehouder is een eerste aanspreekpunt en zorgt voor een goede invulling van het
onderwerp. Op een 13-tal beleidsterreinen of aandachtsgebieden is om eerder genoemde reden
besloten voor 2013 naast het Jaarplan ook werkplannen te schrijven. Daar is het OM in geslaagd.
Na overleg met de ketenpartners zijn de werkplannen tot stand gekomen. Immers, samen met
de ketenpartners zullen deze plannen moeten worden uitgevoerd. Dat is een ambitieuze
opgave, mede omdat er op een aantal terreinen nog niet eerder of slechts in beperkte mate werd
gehandhaafd. Onderstaand is de verdeling in portefeuilles en de toekenning van de
verantwoordelijkheid van werkpannen opgenomen. *

Portefeuilles

Verdeling

Diensten
Kustwacht
Landsrecherche
Douane
BOD‟en
KMar
Immigratiedienst
Havendienst
MOT

mr. Overmeer
mr. Den Hartigh / mr. Van den Eshof
mr. Van der Wulp
mr. Benammar
mr. Mos
mr. Van der Wulp
mr. Benammar
mr. Van der Wulp

Overlegfora
Driehoek
Stuurgroep RST
Lokale Stuurgroep (bendes)
JCO/jeugdbeleid
Ketenpartners
GEA/stroomlijn
Monitorgroep

mr. Mos
mr. Mos
mr. Mos/ mr. Den Hartigh /mr. Benammar
mr. Overmeer /drs. Arion
mr. Overmeer/drs. Arion
mr. Mos/mr. Alee/ mw. Kroon
drs. Arion/mw. Hodge-Sprok

Politie–Inhoud/beleid
CID/RIEC (informatie-ovj)
Recherche (recherche-ovj)
Jeugd &Zeden (jeugdbendes)
Forensisch
Verkeer
Milieu
Atracoteam
Woninginbrakenteam
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mr. Den Hartigh/mr. Benammar/mw. Kroon
mr. Mos
mr. Ridderbeks/ mr. Benammar
mr. Van der Wulp/mr. Alee
mr. Benammar
mr. Benammar /mw. Hodge-Sprok
mr. Ridderbeks
mr. Ridderbeks
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Drugs
Fraude/Witwassen/ CFATF/ontneming
Internationale Rechtshulp
Mensenhandel/mensensmokkel
Screening
Telecom

mr. Benammar
mr. Van der Wulp
mr. Den Hartigh/mr. Alee / mr. Benammar
mr. Ridderbeks/mr. Benammar/mw. HodgeSprok
mr. Ridderbeks
mr. Den Hartigh/mr. Mos

Beleidsterreinen
Luchtvaart/AVSEC (airport security overleg)
Executie
Slachtofferhulp
Beslag
Opleidingen
Pers

mr. Mos
mr. Overmeer/mr. Mos
mr. Ridderbeks/ing. Van Ottele
mr. Overmeer
mr. Den Hartigh/mw. Kroon/ing. Van Ottele
mr. Mos/ mr. Den Hartigh

Overige
Huisvesting e.a.

mw. Davis-Roach / mw. Tjin AsjoeKartopawiro
Activiteiten
Ad hoc
Kleine kas + pers. pot
ing. Van Ottele/mw. Tjin Asjoe-Kartopawiro
* na vertrek van de mrs. Den Hartigh, Ridderbeks en Overmeer heeft een herverdeling van de portefeuilles
plaatsgevonden onder de nieuwe officieren van justitie.

2.5 Financiën
Het Openbaar Ministerie heeft ingevolgde de Consensus Rijkswet Openbare Ministeries per 10
oktober 2010 financieel zelfbeheer gekregen. Met het oog daarop zijn ruim daarvoor
meerjarenbegrotingen voor de gehele OM-organisatie gemaakt. Dat gold ook het Parket in eerste
aanleg. Maatgevend voor het jaar 2012 is daarbij geweest dat het Parket in eerste aanleg
gefaseerd zou mogen doorgroeien naar de zogenaamde “startformatie” van 19 fte. Voor 2012 is
in het kader van die fasering uitgegaan van een personeelsbestand van 16 fte. Die is in 2012 nog
niet gehaald. Dat gegeven heeft geleid tot een surplus op het gebied van de personeelskosten in
2012.
Hierboven werd al aangegeven dat ondanks het voornemen daartoe, de beoogde overdracht
van beheersbevoegdheden binnen de bestaande mandaatregeling in 2012 nog niet kon worden
gerealiseerd. Wel werden alle voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de betalingen
verricht maar de uiteindelijke betalingen gebeurden nog vanuit Curaçao. Dat kwam de snelheid
van de betalingen vooralsnog niet ten goede. Ondanks de toezegging dat het financieel
zelfbeheer een wezenlijke wijziging in de betalingsdiscipline zou betekenen, kon dat nog niet
worden waargemaakt. Na medio 2012, toen de betalingen steeds sneller werden verricht, is dat
beeld inmiddels bijgesteld. Het OM toont zich vanaf medio 2012 door tijdige betaling een
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betrouwbare zakelijke partner waar het aanschaffingen en betalingen betreft. Eind 2012 werden
de noodzakelijke afspraken gemakt om begin 2013 daadwerkelijk de betalingen in eigen beheer
te gaan verrichten en daartoe ook de middelen beschikbaar te krijgen.

2.6 Automatisering
De aan het parket ter beschikking staande automatiseringssystemen zijn in 2012 een bron van
zorg geworden. De beschikbare servers bleken oud, instabiel en aan vervanging toe. Enkele
malen leidde dit tot uitval wat het werkproces flink parten speelde. Met de komst van een
nieuwe ICT-medewerker bij het Parket PG is er een andere wind gaan waaien en werd
vernieuwing en verbetering van de huidge ICT-situatie daadkrachtig ter hand genomen. Snelle
verbeteringen en verhoogde service werden zichtbaar. Een plan tot totale vernieuwing van de
ICT-situatie werd gemaakt en goedgekeurd. Het zal begin 2013 worden uitgevoerd.

2.7 Huisvesting
Met de groei van het personeelsbestand kwam ook de invulling van de beschikbare ruimte
naderbij. De voor eind 2012 voorziene uitbreiding naar 16 fte noodzaakte tot een efficiënte
benutting van alle ruimten. Daarbij is nog een kleine groei mogelijk binnen het huidige gebouw
waarbij het realiseerbaar is om de maximale formatieve bezetting van 20 fte te huisvesten in de
Vineyard Building. In dat geval zal de vergaderzaal moeten worden opgegeven. Zover is het
echter nog niet.
Doordat een viertal laatst benoemde collega‟s pas in 2013 in dienst trad, was er nog kort plaats
over. Dit gaf de mogelijkheid om vanaf 1 november 2012 de Advocaat-Generaal mr. Stein
tijdelijk te huisvesten binnen het Parket in eerste aanleg, in afwachting van het gereed komen
van het nieuwe kantoor van de Procureur-Generaal te Simpson Bay.
Oud meubilair dat al in het bezit was van het parket van voor 1995 werd afgevoerd en modern
materiaal werd aangeschaft. Aldus werd een eenheid gecreëerd in de uitstraling van het parket.
In 2012 is een door de verhuurder van de Vineyard Building aangeschafte noodaggregaat
geplaatst en operationeel geworden. Dit heeft ertoe geleid dat bij de enkele keren dat
stroomuitval werd ervaren de werkzaamheden ongestoord konden worden voortgezet en niet,
zoals voorheen, het personeel na verloop van tijd naar huis moest worden gestuurd.
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3. Prestatieafspraken / Prestaties
3.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de kwantitatieve en niet-kwantitatieve resultaten (prestaties)
samengevat weergegeven in tabellen. Om een en ander te kunnen vergelijken zijn de cijfers van
voorgaande jaren eveneens vermeld. Opmerkelijke trends of ontwikkelingen zullen in de tekst
worden verklaard.

3.2 Kwantitatieve resultaten
Waar het jaarverslag over 2011 nog wat somber van toon was waar het betreft de output van de
politiediensten en daarmee de input van zaken bij het OM, is het duidelijk dat sinds 2012 het tij
aan het keren is. Hoewel de getalsmatige instroom van zaken nog achterbleef bij de het beoogde
aantal, is er wel sprake van een stijging van zaken ten opzichte van 2011. En dat is goed nieuws.
Maar niet alleen de getalsmatige benadering is van belang. Ook de kwaliteit van het
recherchewerk en de wijze waarop dat zijn weerslag vindt in de afgeleverde processen-verbaal
is een graadmeter voor de politie. Gesteld kan worden dat in de waarneming van het Openbaar
Ministerie de kwaliteit van de processen-verbaal aanzienlijk is verbeterd. Dat leidt ertoe dat
zaken beter kunnen worden gepresenteerd ter zitting, dat er minder verweren worden gevoerd
op formaliteiten en dat de strafrechtsbedeling als geheel wint aan kwaliteit en
geloofwaardigheid. Die constatering is waardevol. Niet alleen voor de politie zelf maar voor de
gehele strafrechtsketen.

3.3 Niet kwantitatieve resultaten
Eerder werd al gerept over het megaonderzoek „Vesuvius‟ dat ook nog tot ver in 2012 zijn effect
heeft gehad op politie en Openbaar Ministerie. Veel politiecapaciteit zowel van het Korps Politie
Sint Maarten maar ook van het RST, dat nagenoeg zijn gehele onderzoekscapaciteit had
toebedeeld aan het voor dit onderzoek ingericht Team Grootschalig Optreden (TGO), is nog
nodig geweest om dit onderzoek naar een goed einde te brengen. Los van het resultaat van dit
onderzoek zoals dit is bereikt in de zittingzaal, is gebleken dat de aanpak van deze meest
gewelddadige vormen van criminaliteit ook neveneffecten sorteert. Meermalen werd vanuit de
Sint Maartense gemeenschap het geluid vernomen dat men bijzonder ingenomen was met het
feit dat de groep verdachten uit het Vesuvius-onderzoek daadwerkelijk was aangepakt en
veroordeeld. Enkele leden van deze groepering hadden in de loop der jaren kennelijk een
nagenoeg onaantastbare status verkregen. Juist met de aanpak van deze groep criminelen
hebben politie en Openbaar Ministerie aangetoond dat niemand onaantastbaar is. Het is het OM
er veel aan gelegen om die groeperingen en individuen die zich stelselmatig schuldig maken
aan ernstige strafbare feiten en zich door het verspreiden van angst en terreur een status van
“untouchable” menen te kunnen aanmeten, aan te pakken. Dit geeft tevens een belangrijk
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signaal aan de samenleving. De enige manier om dergelijke angstterreur het hoofd te bieden is
door het aan te pakken. Dat vergt wederzijds vertrouwen: van burgers in de politie en van
politie in de burgers. Op dit punt is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Zonder
elkaars hulp lukt dat niet.
Onderzoek Vesuvius
Het Bel Air Community Centre fungeerde in oktober 2012 als rechtszaal. Het kon goed
beveiligd worden en dat was nodig. Zeven verdachten stonden tegelijkertijd terecht. Zij
werden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie en diverse liquidaties of
pogingen daartoe die tussen 16 april 2011 en eind augustus 2011 hadden plaatsgevonden.
In die periode was Sint Maarten in de greep van een zeer bloedige, drugsgerelateerde
bendeoorlog. Niets en niemand werd ontzien. Vijf personen werden in koelen bloede
vermoord. De meeste moorden vonden brutaal midden op de dag plaats; op de openbare weg
en zelfs in een winkelcentrum. Twee burgers zijn door rondvliegende kogels gewond geraakt.
Het onderzoek Vesuvius was gezien zijn aard en omvang uniek:
 in het onderzoek zijn politiemensen betrokken geweest van Sint Maarten, Curaçao, Aruba,
Bonaire en Nederland. Zowel van de lokale korpsen maar ook van het Recherche
Samenwerking Team, de Koninklijke Marechaussee en van de Douane in Curaçao;
 het onderzoek heeft 12 maanden geduurd (waarvan 7 maanden op volledige sterkte);
 in die 7 maanden hebben continu tussen de 30 en 40 medewerkers full time aan de zaak
gewerkt;
 op de actiedag liep dit op naar ongeveer 100 medewerkers, waaronder de arrestatieteams
van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en de BES-eilanden;
 er is geacteerd in 8 verschillende landen (Sint Maarten, Curaçao, Aruba, De Verenigde
Staten van Amerika (w.o. St. Thomas), Nederland (Nederland en Saba), St. Kitts, Frankrijk
(Guadeloupe en Saint Martin) en Anguilla. Er werden 30 personen als verdachte gehoord
waarvan er 26 zijn aangehouden;
 er werden ongeveer 20 huiszoekingen verricht waarvan 1 met uit een uit Nederland
afkomstig specialistisch zoekteam dat kon werken met grondradarapparatuur;
 er werden 17 vuurwapens, 600 patronen en 6 kogelwerende vesten in beslag genomen;
daarnaast zijn diverse pruiken, maskers, luchtdrukwapens en geluiddempers in beslag
genomen;
 er werden ongeveer 200 getuigen gehoord, in verschillende landen (waarvan het
merendeel meerdere keren);
 het dossier besloeg 30 ordners wat overeen komt met ongeveer 10.000 bladzijden;
 het onderzoek werd geleid door twee officieren van justitie in samenwerking met een
senior-parketsecretaris;
 het requisitoir besloeg 90 pagina‟s.
Voor de terechtzitting waren twee weken gereserveerd, waarvan ongeveer zes zittingsdagen.
De uitspraak was op 15 november. Conform de eis van het Openbaar Ministerie zijn de twee
hoofdverdachten tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De overige verdachten kregen
gevangenisstraffen opgelegd die varieerden van zes tot twaalf jaar. Er is hoger beroep
ingesteld.
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Het aantal levensdelicten is in het jaar 2012 fors gedaald ten opzichte van 2011. Telde 2011 nog
18 levensdelicten, in 2012 was dit aantal gedaald tot 10. Maar ook de overige criminaliteitscijfers
over 2012 geven een overwegend dalende tendens te zien. Dat is een positieve ontwikkeling.
Een belangrijke factor die ook voor de toekomst die dalende lijn moet doen doorzetten is de
introductie van Community Oriented Policing (COP) door de politie. Een ontwikkeling die door
het OM wordt gesteund en toegejuicht. Door de zichtbare aanwezigheid van de politie in de
wijken kan niet alleen worden gezorgd voor directe aanspreekbaarheid en het voorkomen van
escalatie van problemen en ruzies maar ook voor het kunnen leveren van diensten waartoe
individuele burgers vaak niet in staat zijn. Zo zijn het signaleren van en aandringen op reparatie
van kapotte straatverlichting en van slecht wegdek middelen waarmee de Community Police
Officers direct hun waarde voor de wijken kunnen bewijzen. Daarmee worden draagvlak en
vertrouwen gewonnen bij de wijkbewoners. Daarnaast zullen zij tevens in staat moeten zijn
kleine misdrijfzaken te verbaliseren. Vaak zijn dat zaken die hoog scoren op de ergernis top tien
van wijkbewoners maar die als gevolg van de grote aantallen aangiften van ernstiger misdrijven
laag scoren bij het stellen van prioriteiten. Te denken valt dan aan vernieling, bedreiging en
mishandeling maar ook zaken als het veroorzaken van geluidsoverlast en burengerucht.
In het najaar van 2012 werd Sint Maarten andermaal opgeschrikt door een aantal ernstige
misdrijven. Een Amerikaans echtpaar werd bij een beroving in hun huis op brute wijze van het
leven beroofd. Wederom werd een grootschalig onderzoek ingesteld. Door de ervaringen in
diverse eerdere grote onderzoeken, waaronder Vesuvius, had het Korps Politie Sint Maarten
zich ten doel gesteld om op eigen kracht de zaak op te lossen. Dat is het Korps gelukt. Buiten de
door het RST geleverde technische ondersteuning, is het Korps er in geslaagd geheel op eigen
kracht dit lastige en publicitair hoogst gevoelige onderzoek tot een goed einde te brengen. Met
een ongelooflijke krachtsinspanning van de politie en het OM werd de hoofdverdachte al
binnen 48 uur na de ontdekking van het misdrijf aangehouden. Binnen twee weken daarna
werden de beide andere verdachten aangehouden en in voorlopige hechtenis gesteld. Aan de
familie van de slachtoffers is, mede gezien de gruwelijke wijze waarop hun naasten van het
leven waren beroofd, zowel van de zijde van de politie als van het OM veel aandacht besteed.
Daar waar het lokale rechtstelsel wezenlijk afwijkt van het Amerikaanse, was een adequate
uitleg van het rechtssysteem en de te volgen procedures noodzakelijk. Dat is tot tevredenheid
van de familie gebeurd.
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Onderzoek Ocean
Op 21 september 2012 werden de lichamen van Michael en Thelma King in hun villa in
Cupecoy aangetroffen. Het Amerikaanse echtpaar bleek twee dagen daarvoor door geweld om
het leven gebracht te zijn. De naam King deed een belletje rinkelen bij enkele politiemensen,
omdat de dag ervoor een creditcard op naam van Michael King in een verduisterde auto was
aangetroffen. De verdachte van die verduistering kwam daardoor ook voor de moorden in
beeld. Enkele dagen later werd hij opgepakt door het arrestatieteam. Een medeverdachte werd
aangehouden nadat bleek dat hij na de moorden met de telefoon van het slachtoffer Thelma
King had gebeld. Na bekentenissen van deze twee verdachten bleek er sprake te zijn van een
derde medeverdachte. Die was inmiddels naar de Amerikaanse Maagdeneilanden gevlucht.
Na een verzoek tot uitlevering werd hij daar op het vliegveld aangehouden en door de FBI
overgebracht naar Sint Maarten. De strafzaak tegen de drie verdachten zal in 2013 worden
afgehandeld.
KPSM heeft in deze zaak een indrukwekkende prestatie geleverd door dit omvangrijke
onderzoek zo snel tot een goed einde te brengen. Daarnaast was het ook een uitdaging voor
politie en parket om de recent ingevoerde BOB-wetgeving in zo‟n grote zaak toe te passen.

3.4 Prestaties
Hierna worden de geleverde prestaties zonodig met de geformuleerde doelstellingen uit het
jaarplan 2012 in tabellen weergegeven.
Aantal* ingeschreven misdrijfzaken (parketnummers/verdachten)
2009
2010
2011
2012
Doelstelling
857
728
560
592
900
De aantallen in 2009 & 2010 (tot 10 oktober) zijn inclusief de zaken van Saba en St. Eustatius. In
de voor 2012 gehanteerde prestatie-indicator is abusievelijk geen rekening gehouden met de
noodzakelijke aftrek van die zaken. Daardoor was het aantal, dat ook nog eens ambitieuzer was
dan het aantal in 2010, aanzienlijk te hoog ingeschat. Een aantal van 650 was realistischer
geweest. Als gevolg van het aantal grote moordonderzoeken en de feitelijke personeelskrimp bij
de recherche was een aantal van 650 ingeschreven misdrijfzaken feitelijk ook onhaalbaar.
In 2012 werden 592 zaken ingeschreven waarvan er 353 zijn afgedaan. Daardoor resteerde er een
werkvoorraad van 239 zaken. Dat is 40% van het totaal aantal ingeschreven zaken en ligt
daarmee boven de gestelde norm van 30%. Belangrijkste verklaring daarvoor is het wegvallen
van 1 parketsecretaris voor een periode van 60% van het jaar alsook de personeelswisselingen
op officiersniveau. Daarnaast bleek de met de uitvoering van de BOB-wetgeving gepaard
gaande extra werklast zodanig dat dit ten koste ging van de beoordelingscapaciteit.
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Aantal* ingeschreven delicten naar soort
2009
2010
Delictsoort
%
%
Vermogen**
26,6
36,4
Geweld/leven
33,0
24,0
Zeden
2,1
0,7
Drugs
8,0
8,3
Vuurwapen
5,4
7,1
Overige ***
24,9
23,5
Totaal (%)
100
100
Totaal (aantal)*
1079
965

2011
%
34,7
24,1
2,2
4,7
8,9
25,4
100
837

%
33,7
25,3
2,1
5,4
8,6
24,9
100

2012
Aantal
286
216
18
46
74
211
100
851

* In 2009 en tot 10/10/10 zijn de zaken van Sint Eustatius en Saba hier bij inbegrepen
** waarvan diefstal met geweld en afpersing: 91 (aparte vermelding was een van de
doelstellingen voor 2012)
*** waarvan valsheid in geschrift: 48 en bedreiging: 60.
Tot aan 2012 zijn, als gevolg van de wijze van telling van het bedrijfsprocessensysteem, ook de
deelnemingsvormen (medeplegen, medeplichtgheid etc.) meegenomen in de telling van het
aantal delicten. Nu het hier deelnemingsvormen betreft en geen delicten, is per 2012 dit cijfer
gecorrigeerd. De cijfers van de voorgaande jaren dienen mede in dit licht te worden bezien en
zijn derhalve bruto cijfers.
Aantal sepots
Aantal
%*
Doelstelling
Sepot
69
11,5
wv. technisch sepot
51
8,5
10%
wv. beleidssepot
18
3,0
3%
Voorwaardelijk sepot (OM-transactie)
91
15,2
Totaal sepot
26,9
*percentage ten opzichte van het totale aantal ingeschreven zaken.
Door een stringent beleid te voeren met betrekking tot de technische sepots (geen bewijs, OM
niet-ontvankelijk of verdachte ten onrechte als verdachte aangemerkt) is het percentage van
13,6% in 2011 teruggedrongen naar 8,5 % in 2012. Ruim binnen de gestelde norm van 10%. Ook
het aantal beleidssepots is teruggedrongen van 9,7 % naar 3%. Daarmee zijn de sepotcijfers meer
dan gehalveerd. Wel is een feit dat het definitief beoordelen van een aantal grote onderzoeken
uit 2012 nog zal moeten plaatsvinden. Het gevolg daarvan zal zijn dat zaken van onopgeloste
ernstige misdrijven waarin verdachten zijn aangehouden uiteindelijk een aanzienlijk aantal
technische sepots zullen genereren. Gevreesd wordt dat dit de sepotcijfers in 2013 alsnog
negatief zal beïnvloeden.
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Aantal aangebrachte zaken (dagvaardingen) bij het Gerecht (GEA) excl. verkeersmisdrijven
2010
2011
2012
243
215
246
Aantal bij het OM ingeschreven verkeersmisdrijven
2010
2011
2012
1
2
7
Met de politie zijn op aandringen van het OM nieuwe afspraken gemaakt met als doel dat
bepaalde verkeersmisdrijven en ongevallen zullen worden geverbaliseerd. Zo kwamen in de
tweede helft van 2012 de eerste processen-verbaal binnen in verband met het “doorrijden na
aanrijding”. Dit is een veelvoorkomend fenomeen op Sint Maarten. Veelal is de bestuurder
dronken of niet verzekerd. Om die reden wordt de aanrijding niet gemeld en blijft de
benadeelde met een forse schadepost achter. Bijzonder laakbaar gedrag. Op basis van een in
overleg met het OM opgemaakt format proces-verbaal zijn de eerste zaken binnengekomen en
hebben ook al geleid tot veroordeling.
Zo is ook de afspraak gemaakt dat van elk verkeersongeval met dodelijke afloop of met zwaar
lichamelijk letsel tot gevolg het Openbaar Ministerie op de hoogte wordt gesteld. De officier van
justitie beslist dan of er verdenking van een misdrijf bestaat en er proces-verbaal tegen de
bestuurder moet worden opgemaakt.
Aantal aangebrachte verkeersmisdrijven bij het GEA
2010
2011
2012
1
2
Aantal aangebrachte verkeersovertredingen bij het GEA
2008
2009
2010
2011
2012
1.696
3.402
3.026
2.719
2.163

Hoewel door de politie aanzienlijk meer is geproduceerd dan voorheen, is gebleken dat
de zogenaamde “Control Unit” gedurende een aanzienlijk gedeelte van 2012 niet in
staat
werd gesteld
oproepingsprocessen-verbaal
uit
te
schrijven
voor
verkeersovertredingen omdat men niet was aangewezen als Buitengewoon Agent van
Politie. Dit heeft het aantal aangeleverde zaken negatief beïnvloed.
Aantal internationale en interregionale rechtshulpverzoeken
2008
2009
2010
2011
2012
65
61
85
141
174
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De al in het jaar 2011 ingezette trend van stijging van het aantal inkomende
rechtshulpverzoeken heeft zich in 2012 voortgezet. Het beheer van de rechtshulpportefeuille
levert voor de verantwoordelijke officier van justitie een zeer wezenlijk deel van de dagtaak op
omdat uit de rechtshulpverzoeken het nodige opsporingswerk voortvloeit. Doordat op de
instroom van deze verzoeken niet kan worden gestuurd vormt de stroom zaken een wezenlijke
en vaak bewerkelijke belasting voor het parket.
Niet alleen het aantal inkomende verzoeken was fors, tevens diende een groot aantal verzoeken
naar elders te worden verzonden en te worden opgemaakt. Met name het onderzoek Vesuvius
zorgde voor een reeks aan verzoeken aan het buitenland. De in totaal 174 verzoeken, bestonden
uit 106 inkomende verzoeken, waarvan 21 civielrechtelijke betekeningen, en 68 uitgaande
rechtshulpverzoeken.
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4 Financiën
Bijgaand de voorlopige staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in eerste aanleg
Sint Maarten in Nederlands Antilliaanse guldens per 31 december 2012.
Toelichting:
De cijfers betreffen het jaar 2012. Geen accountantscontrole is toegepast op de cijfers.
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Gebruikte afkortingen
BOD

Bijzondere Opsporingsdienst

CID

Criminele Inlichtingendienst

CFATF

Caribbean Financial Action Task Force

CSV

crimineel samenwerkingsverband

ET

Elektronisch Toezicht

FATF

Financial Action Task Force

GEA

Gerecht in eerste aanleg

JCO

Justitieel Casus Overleg

KMar

Koninklijke Marechaussee

KPS

Korps Politie Sint Maarten

OM

Openbaar Ministerie

PI

Penitentiaire inrichting

PG

Procureur-Generaal

PRIEM

Parket Registratie-, Informatie- en Managementsysteem

RIEC

Regionaal Inlichtingen- en Expertise Centrum

RST

Recherchesamenwerkingsteam

TGO

Team Grootschalige Opsporing

VI

Voorwaardelijke Invrijheidstelling

WvSv

Wetboek van Strafvordering
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Contactgegevens

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

E-mailadres
parket.stmaarten@caribjustitia.org

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

Faxnummer
(+1721) 542 3907
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