Publicatie richtlijnen strafvordering Openbaar Ministerie
Het is de wens van de Procureur Generaal (PG) dat het strafvorderingsbeleid in en tussen de Openbaar
Ministeries (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor zover mogelijk
eenduidig is.
Binnen ieder van de Openbaar Ministeries moeten voor vergelijkbare delicten en omstandigheden ongeacht
beoordelaar, tijd en plaats vergelijkbare straffen worden gevorderd. Ook wordt er door de Procureur Generaal
naar gestreefd dat tussen het strafvorderingsbeleid van de verschillende Openbaar Ministeries eenduidigheid
bestaat, waarbinnen vanzelfsprekend ruimte is voor de lokale situatie en problematiek van elk land of gebied.
Voorts zal het parket van de procureur generaal vanaf heden, in het kader van transparantie, inzicht geven in
de uitgangspunten die voor Officieren van Justitie gelden bij het formuleren van de strafeis door richtlijnen
voor de strafvordering te gaan publiceren.

Nieuwe richtlijn “illegaal vuurwapen- en munitiebezit”
Het illegaal vuurwapenbezit op Sint Maarten, Curaçao en de BES-eilanden is reden tot zorg. Dit is
bijvoorbeeld duidelijk gebleken na de acties “Ta Basta Awor” op Curaçao en “Stop, Drop & Go” op Sint
Maarten waarbij grote aantal vuurwapens zijn ingeleverd en in beslag zijn genomen. Tijdens de acties is
aangekondigd dat na afloop zwaardere straffen voor vuurwapenbezit geëist zullen gaan worden na afloop
van de acties. Om het beleid van het OM, het terugdringen van geweld, en het verbeteren van de veiligheid
voor de burger, te benadrukken is eerst de richtlijn voor vuurwapenbezit aangepast en wordt deze heden
gepubliceerd.
De eerstelijnsparketten van Sint Maarten, Curaçao en de BES hanteren met ingang van 1 maart een nieuwe
richtlijn waarbij met name rekening wordt gehouden met recidive als een belangrijke strafverzwarende
omstandigheid.
Er wordt door de Officieren van Justitie (OvJ) niet uitsluitend gekeken naar recidive voor illegaal vuurwapen
bezit, maar tevens naar recidive voor gewelddadige delicten. De reden hiervoor ligt in de overweging dat een
wapen in de handen van een persoon met een gewelddadig verleden een (nog) groter gevaar voor de
gemeenschap oplevert.
Ook wordt rekening gehouden of het illegaal vuurwapenbezit op straat heeft plaatsgevonden, gebruikt is in de
nachtelijke uren of in en rondom uitgaansgelegenheden of gedurende evenementen of festiviteiten.
Ook het aantal vuurwapens dat iemand voorhanden heeft werkt strafverzwarend. Uitgangspunt daarbij is dat
bovenstaande straffen worden gevorderd per aangetroffen vuurwapen. Als iemand bijvoorbeeld twee
vuurwapens voorhanden heeft, eist het OM voortaan tweemaal de straf die voor één vuurwapen geëist wordt.
De publicatie en gebruik van richtlijnen bevorderd transparantie en zorgt ervoor dat gelijke gevallen gelijk
worden beoordeeld.
Voor nadere informatie over de nieuwe richtlijn verwijzen wij graag naar de Facebook van het Openbaar Ministerie
Curaçao, de Facebook van het Openbaar Ministerie Sint Maarten of de website http://www.openbaarministerie.org Klik op
het land en vervolgens op publicaties.
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