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EEN WOORD VOORAF...
Voor u ligt het jaarverslag van het parket in eerste
aanleg van Curaçao over het dienstjaar 2019. Dit
jaarverslag vormt in relatie tot het interne jaarplan
2019 een instrument ter evaluatie van wat de
beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd.
Ook in 2019 is er wederom een lichte daling te
zien van de instroom van het aantal strafzaken.
Het aantal oproepings-processen verbaal (OPV)
voor verkeersovertredingen is tevens afgenomen,
met als gevolg dat de geïnde boetebedragen voor
2019 ook licht zijn afgenomen.
In 2019 is er een significante stap gezet in de zaak
Maximus: de opdrachtgever G.J. is
in eerste aanleg tot 28 jaar gevangenisstraf
veroordeeld.
In de megazaak Troja hebben de zes verdachten
voorwaardelijke gevangenisstraffen
opgelegd gekregen, variërend van 3 tot 24 maanden.
Op
het
gebied
van
mensenhandel
en
mensensmokkel heeft het Parket ook niet
stilgezeten. In 2019 zijn er vier strafrechtelijke
onderzoeken uitgevoerd op het gebied van
mensenhandel.
In 2019 heeft het Parket haar koers, zoals
vastgelegd
in
het
Perspectief
op
de
Criminaliteitsbestrijding
2016-2021,
kunnen
vasthouden. In dit jaarverslag kunt u lezen welke
doelen er zijn bereikt op het terrein van de
(door)ontwikkeling van de integrale aanpak, de
verbetering van de verbinding met de samenleving
en de ontwikkeling naar een professionele OMorganisatie.
Concluderend kan ik stellen dat ook in 2019
het Parket in eerste aanleg Curaçao haar ambities
voor een groot deel heeft waargemaakt.
Heiko S.R. de Jong
Hoofdofficier van Justitie

Onze kerntaken en productie
De politie is de grootste leverancier van strafzaken
voor het Openbaar Ministerie (hierna: OM).
Daarnaast leveren ook de Koninklijke
Marechaussee, de Douane, Arbeidsinspectie en
Kustwacht zaken aan het OM.
Het OM heeft het jaar 2019 afgesloten met 1072
nieuwe strafzaken. Dit is een lichte vermindering
ten opzichte van voorgaande jaren.
Het OM heeft in 996 zaken een vervolgingsbeslissing
genomen. Dit kan een beslissing zijn om de
verdachte te dagvaarden, de zaak voorwaardelijk
te seponeren, een transactie aan te bieden of een
andere soort afdoeningsbeslissing.

Paga bo But
De Paga Bo But-afdeling van het OM is
verantwoordelijk voor de boete-inning
van boetes opgelegd voor
verkeersovertredingen,
milieuovertredingen en overige. In 2019
is weer flink geïnvesteerd in het
verhogen van de betalingsmoraal van de
burger, onder andere door het
intensiveren van telefonisch contact. Er
zijn ook stappen gezet om te komen tot
een beleid om recidive aan te pakken
voor personen die steeds in aanraking
komen met justitie voor dezelfde
verkeersovertredingen, zoals het rijden
zonder rijbewijs.
De
slechte
economische
omstandigheden zijn merkbaar en terug
te zien in de daling van het geïnde
bedrag in 2019.
Daarnaast wordt ten aanzien van
minderjarigen die verkeersovertredingen
begaan, contact opgenomen met de
stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg
Curaçao (hierna: AJJC). Indien deze al
cliënt is bij AJJC zal deze overtreding
worden meegenomen in de verdere
begeleiding van de jeugdige.
In 2019 zijn er 16.873 processenverbaal
(hierna: OPV) opgesteld. Het meest
voorkomende strafbare feit, waarvoor een
OPV is uitgeschreven, is het rijden
zonder rijbewijs.

Uit tabel 1 valt af te leiden dat het grootste deel van
de afgesloten zaken bestaat uit dagvaardingen.
Daarnaast is een aantal zaken via snelrecht afgedaan
(Hustisia Rapido) of onder voorwaarden
geseponeerd. Een voorwaarde kan zijn dat de
verdachte voor een bepaalde periode geen strafbare
feiten mag begaan.
Tevens is er een aantal zaken geseponeerd. De
meest voorkomende reden om een zaak te seponeren
is het ontbreken van wettige bewijsmiddelen.

Jaarverslag 2019

Tabel 2. Geïnde boetes 2015 - 2019

Executie
Het Openbaar Ministerie is wettelijk verantwoordelijk
om alle strafrechtelijke beslissingen ten uitvoer te
leggen, dit is derhalve een verplichting. Per jaar worden
er ongeveer tussen de 70% en 80% van de straffen
geëxecuteerd.
De straffen die gedurende de laatste vier jaar nog niet
geëxecuteerd zijn, zijn grotendeels de straffen van
veroordelingen in Hato-zaken waar de verdachten met
een dagvaarding zijn heengezonden en bij verstek (bij
afwezigheid van de verdachte) of minder komen in
aanmerking voor de zelfmeldprocedure. De verdachten
die zich hier op Curaçao bevinden en worden
opgeroepen om hun straf uit te zitten via de
zelfmeldprocedure moeten zich op de afgesproken tijd
melden bij de gevangenis voor het ondergaan van de
opgelegde vrijheidsstraf.
Indien de zelfmelder zich niet meldt op de afgesproken
datum gaat het Openbaar Ministerie over tot aanhouden
van de veroordeelde ter tenuitvoerlegging.
Voor de veroordeelden met een openstaand vonnis die
zich in het buitenland bevinden, met name Nederland,
heeft het Openbaar Ministerie het team FAST NL
benaderd om deze straffen in Nederland te executeren.
Het gaat in de meeste gevallen om straffen korter dan
12 maanden. Wanneer een persoon zowel tot een
vrijheidsstraf als tot een geldboete is veroordeeld,
probeert het Openbaar Ministerie al tijdens de executie
van de vrijheidsstraf vast te stellen of de geldboete –
eventueel via een incassotraject– geïnd kan worden
tijdens de detentie. Ook de tenuitvoerlegging van een
eventuele schadevergoedingsmaatregel start zoveel
mogelijk reeds tijdens detentie.
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Indien de schadevergoeding niet wordt betaald gaat
het Openbaar Ministerie over tot het executeren van
de vervangende hechtenis, met dien verstande dat de
toepassing van de vervangende hechtenis de
betalingsverplichting niet opheft.
Uit onderstaande tabel blijkt dat in het jaar 2019 tot
nu toe 84% van de gevangenisstraffen
zijn
geëxecuteerd. Van de 1067 zaken die naar zitting zijn
gebracht
moesten
347
vonnissen
worden
geëxecuteerd, waarbij er tot nu toe 292 vonnissen
zijn geëxecuteerd. Executie is en blijft een ‘on-going’
proces en het Openbaar Ministerie streeft naar 100%
executie.

Tabel 3.
Jaartal
% geëxecuteerde
vonnissen

2017
73

2018
72

2019
84

Onze speerpunten
Criminaliteit manifesteert zich in vele vormen.
Het kan variëren van vandalisme tot
corruptie. Het OM houdt continu, samen met
onze bondgenoten zoals het KPC, het
criminaliteitsbeeld in de gaten en stuurt bij
waar nodig. Zo heeft het OM samen met KPC
het strategiedocument 2016-2019 opgesteld,
waarin de meerjarige veiligheidsambities zijn
vastgesteld. Hierbij dient het Perspectief op de
Criminaliteitsbestrijding 2017-2021 als
leidraad.

Roofovervallen
Het aantal atrako’s blijft onrustbarend hoog.
In het jaar 2019 zijn 130 zaken betreffende
roofoverval of afpersing bij het OM
geregistreerd. Dit zijn er 39 meer dan in 2018.
Ondanks dat dit thema al jarenlang een
prioriteit is van politie en justitie, is gebleken
dat dit probleem moeilijk te beheersen is.
Enkel een repressieve aanpak is
onvoldoende. Mocht het lukken om het
atrakoprobleem meerjarig positief te
beïnvloeden, zou dat een enorme impact
hebben op de ontwikkeling van de
samenleving.
Andersom geredeneerd is er een enorme
ontwikkeling nodig om dit te bereiken. Het
atrakoteam heeft in de afgelopen jaren tal van
aanhoudingen verricht. De heterdaadkracht is
verhoogd. Echter, de aanwas van jonge
criminelen die snel geld willen verdienen blijft
toenemen. Zonder inzet en aandacht voor deze
jonge generatie atrakoplegers en een scherpe
focus op een integrale aanpak waarbij ook
andere ministeries hun bijdrage leveren,
blijft het aantal atrako’s structureel hoog. Dit,
ondanks de verhoogde inzet van KPC en OM.

Geweld
Geweld kent vele vormen. In Curaçao is er
sprake van een jarenlange inzet van politie en
OM op twee thema’s: relationeel geweld en
vuurwapenbezit en –gebruik.

Relationeel geweld
KPC en OM geven prioriteit aan de aanpak
van relationeel geweld. Bij relationeel geweld gaat
het om (ernstige) strafbare feiten, zoals
lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging
en bedreiging. Relationeel geweld komt op grote
schaal voor. Slachtoffers van relationeel geweld
zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen,
maar het treft ook mannen en ouderen. In slechts
een gering aantal gevallen doen slachtoffers
aangifte. Een deel van hen durft geen aangifte te
doen of gaat ervan uit dat politie en justitie daar
geen gevolg aan zullen geven. Er is een verband
tussen slachtofferschap van relationeel geweld en
toekomstig daderschap, blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek. Het OM vervolgt
bewijsbare huiselijk geweld zaken in beginsel
altijd en zal intensief sturen op de meest
passende interventie waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met het slachtoffer.

Vuurwapens
Illegaal vuurwapenbezit is in Curaçao een groot
en omvangrijk probleem. Het gebruik van
vuurwapens hangt nauw samen met het plegen
van
andere
delicten,
zoals
atrako’s,
bedreigingen en afpersing. Het KPC en OM
hebben in 2019 ingezet op (preventieve)
controleacties in samenwerking met andere
ketenpartners zoals VKC en Kmar. In 2019 zijn
in
totaal
106
verdachten
wegens
vuurwapenbezit bij het OM ingeschreven,
waarvan inmiddels 66 zijn gedagvaard.
Tabel 4.

Inbraken en diefstal
Vermogenscriminaliteit vermindert de
leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de
burger. Zo kan woninginbraak een
grote impact hebben op het veiligheidsgevoel
van de burger. Helaas komt woninginbraak
regelmatig voor. Het KPC doet er veel aan om
inbrekers op te pakken. De samenhang tussen
vermogenscriminaliteit, geweld en
gewelddadige vermogenscriminaliteit blijkt uit
politieonderzoeken. Auto’s worden onder
meer gestolen voor onderdelen, maar ook voor
het plegen van overvallen. Een “gewone”
inbraak in woning of bedrijf ontaardt bij het
aantreffen van de daders soms in een
gewelddadige overval.

Verkeer
Het verkeer in Curaçao is relatief onveilig.
Jaarlijks is er sprake van een hoog aantal
aanrijdingen, met naast hoge materiele schade,
ook veel gewonden en dodelijke slachtoffers
(gemiddeld 18 doden per jaar). De onveiligheid
wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door
onveilig gedrag (snelheid, rood licht negatie,
rijden onder invloed en zonder helm rijden),
maar ook door onveilige voertuigen (slechte
staat van onderhoud, of onveilige
modificaties)en wegsituaties (belijning,
verlichting en inrichting/blackspots). Het OM is
in 2019 een traject gestart om de
verkeerswetgeving op bepaalde punten aan te
passen, waarbij kentekenaansprakelijkheid en
de aanpak van feveren zullen worden
uitgewerkt. Bij het OM zijn in 2019 43
verkeersmisdrijven binnengekomen, een
stijging ten opzichte van 2018.

WIST JE DAT...
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Criminele
samenwerkingsverbanden
Achter veel vormen
van criminaliteit gaat een
vorm van organisatie schuil. Dit speelt met name
bij de handel en smokkel van verdovende
middelen, vuurwapenhandel, mensenhandel en
financiële criminaliteit, maar ook bij autodiefstal,
atrako’s en inbraken zijn vormen van organisatie
zichtbaar. De georganiseerde criminaliteit is
moeilijk kwantitatief te duiden en probeert van
nature onder de radar te blijven. Soms wordt de
ernst zichtbaar bij excessen, zoals liquidaties die
steeds meer in het publieke domein plaatsvinden,
of grote corruptie, witwas- en fraudeschandalen.
Daarnaast gaat het bij georganiseerde criminaliteit
altijd om grote sommen geld. Aandacht voor
integriteit qua personen, instanties, maar ook op
geldstromen, is daarom de tweede lijn van
integrale aandacht en maatregelen.

Zeden
Zedendelicten vinden veelal achter gesloten
deuren plaats en komen niet snel aan het
licht.
Desalniettemin signaleren het OM en KPC een
stijgende tendens als het gaat om deze vorm
van misdrijf.. Een zedendelict heeft een
groot impact op het leven van het slachtoffer,
vooral als het om een minderjarige slachtoffer
gaat. Het OM en KPC hebben stappen
ondernomen om voor wat betreft
(minderjarige) slachtoffers van zedendelicten
een aanpak te creëren, waarbij het
slachtoffer zo min mogelijk belast wordt in de
loop van het strafrechtelijk onderzoek. Zo is
de Aanwijzing Zeden opgesteld.
Tevens zijn er signalen van het fenomeen
(lokale) loverboys en sugardaddies op
Curaçao. Vooral jongere kwetsbare meisjes
zijn hiervan het slachtoffer. Tabel 5 laat ook
een stijging zien in het aantal
zedenmisdrijven met 49 geregistreerde zaken
in 2019. Dit is een stijging van veertien zaken
ten opzichte van 2017.

Mensensmokkel is ook het illegaal
begeleiden of vervoeren van mensen
naar een ander land of op andere wijze
behulpzaam zijn bij het verschaffen van
toegang tot, doorreis door dan wel
vertrek uit een land over zee, of in de
lucht. Het uit winstbejag verblijf
verschaffen aan illegale vreemdelingen
valt tevens onder mensensmokkel. Bij
mensensmokkel is in beginsel sprake van
een vrijwillige relatie, oftewel een
overeenkomst, tussen de smokkelaar en
de persoon die het land wil verlaten. Dit
neemt niet weg dat zich ook hier
ernstige mensenrechtenschendingen
kunnen voordoen.
Mensensmokkel is voor onze (ei)landen
een terugkerend onderwerp door de
slechte economische situatie in
omringende landen; illegale immigratie,
mislukte reizen met de dood als gevolg
en de daarmee gepaarde delicten, zoals
uitbuiting (mensenhandel). Vaak zoeken
vluchtelingen en asielzoekers hun soelaas
bij mensensmokkelaars die de
voorgenomen reis onder
levensgevaarlijke omstandigheden
faciliteren. Daarbij komt het voor dat
deze vluchtelingen het slachtoffer worden
van beroving, oplichting,
wederrechtelijke vrijheidsberoving en/of
afpersing.Daarnaast worden personen en
goederen gesmokkeld die grote
uitdagingen met zich meebrengen voor
onze rechtshandhaving.
In 2019 zijn 16 zaken van mensensmokkel
geregistreerd.

Overige speerpunten
Mensenhandel en
mensensmokkel
Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel
2:239 van het Wetboek van Strafrecht van
Curaçao. Bij mensenhandel gaat het om
gevallen in de zin van onder meer seksuele
uitbuiting, dienstbaarheid, arbeidsuitbuiting,
criminele uitbuiting en gedwongen bedelarij.
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Hato-zaken
Hato-zaken zijn de eenvoudige drugsgerelateerde zaken. Tot en met eind 2019 zijn er
122 zaken gedagvaard op basis van overtreding
van de Opiumlandsverordening 1960. In de
maand maart zijn de meeste gevallen (20)
geregistreerd.

Jeugd
Halt
Een Halt-afdoening bestaat uit één of
meerdere gesprekken met de jeugdige en/of
diens ouder(s). De Halt- afdoening houdt
onder andere ook in: het oefenen van excuus
aanbieden aan het slachtoffer en dit
vervolgens daadwerkelijk te doen. In
voorkomende gevallen vindt er een
herstelgesprek plaats. Ook het vergoeden
van de door de jeugdige aangerichte schade en
het uitvoeren van een leeropdracht en/of een
werkopdracht kan deel uitmaken van de
Halt-afdoening. De duur van de deelname
aan de Halt-afdoening is maximaal 20 uren.
Elke Halt-afdoening sluit zo veel
mogelijk aan bij de aard van het
desbetreffende strafbare feit en de
omstandigheden waaronder het is
gepleegd. Het OM is samen met stichting
AJJC en het KPC stappen aan het zetten
ter concretisering van de Halt-afdoening,
gezien deze modaliteit nog niet in de wet
is geregeld.
In 2019 zijn er 55 zaken die betrekking
hebben op minderjarigen bij het OM
ingeschreven. Het OM streeft ernaar om
zaken die betrekking hebben op
minderjarigen binnen vijf maanden af te
doen.
Tabel 6. Ingeschreven minderjarige verdachten

Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis draagt er zorg
voor dat jeugdzaken multidisciplinair
worden besproken in een Jongeren
Casus Overleg (JCO) of
Risicojongeren Overleg (RJO). In het
JCO nemen minimaal het OM
(jeugdofficier), de politie,
Voogdijraad en de jeugdreclassering
deel. Doel van het platform is de
afstemming te verbeteren rond de
aanpak van de jeugdcriminaliteit
tussen de justitiepartners. In 2019
heeft het OM deelgenomen aan
diverse casusoverleggen in het
Veiligheidshuis.
Top C 'tur wowo riba bo'
Het Top C 'tur wowo riba bo'
project heeft in 2018 een
doorstart gemaakt met vijf
fulltime medewerkers aan de
hand van een projectvoorstel,
dat bij het criminaliteitsfonds is
ingediend, en waarvoor de
nodige gelden ter beschikking
zijn gesteld.
Het project richt zich op een
intensieve persoonsgerichte
benadering van recidivisten
die high impact delicten
plegen. Het project is
uitgebreid, zodat een grotere
groep recidivisten in de
aanpak meegenomen kond
worden. Het project wordt
uitgevoerd in nauwe
samenwerking met het
ministerie van Justitie en heeft
ca. veertig jongeren tussen 16
en 24 jaar onder regie.

OM op scholen in het kader van
Gosa Sigur
Het Ministerie van Justitie organiseert
jaarlijks de bewustwordingscampagne
Sende?!...Gosa Sigur! waar scholieren voor en
tijdens karnaval bewust worden gemaakt van
de gevaren en consequenties van drugs-,
alcoholgebruik en seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Tijdens
interactieve sessies door multidisciplinaire
teams, waar het OM deel van uitmaakt,
worden op scholen voorlichting gegeven over
deze drie thema's.
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Herstel- en
oplossingsgericht...
Bemiddeling in
strafzaken
In 2018 is het OM een project gestart gericht
op bemiddeling in strafzaken. Hierbij zijn
zaken die in aanmerking komen voor
bemiddeling, doorverwezen naar de
bemiddelaar. Deze is het traject gestart met
zowel de dader als het slachtoffer. In
genoemde strafzaken ligt de focus op het
beslechten van een geschil zonder dat er een
rechter aan te pas komt. Het doel van de
bemiddeling in strafzaken is om een
communicatieproces tussen dader en
slachtoffer op gang te brengen waarin beide
partijen tot een overeenkomst komen.
Hierbij wordt gestreefd naar een zinvolle
interventie in een zo’n vroeg mogelijk
stadium, waarbij naast het strafaspect middels
mediation wordt gekeken naar een oplossing
voor het specifieke probleem. In 2019 zijn van
de 54 ingebrachte zaken 42 zaken succesvol
tot een einde gebracht.

Herstelrecht
Herstelrecht oftewel restorative justice is een
betekenisvolle interventie die vóór en tijdens de
strafprocedure kan worden ingezet om conflicten
en de orde in de samenleving op een vreedzame
manier te herstellen; het betreft een manier om de
samenleving veiliger en harmonieuzer te maken.
“Legumai ‘beef’, por otro!”, is een
informatiecampagne die sinds december 2019
loopt. In de eerste maanden van 2020 zal de
campagne geïntensiveerd worden. De campagne
houdt onder andere in dat jongeren op middelbare
scholen een korte film te zien zullen krijgen. De
korte film kaart het onderwerp “conflicten onder
jongeren” aan en laat zien hoe deze conflicten
opgelost kunnen worden door middel van
Restorative Practices. Hierbij wordt getracht het
probleem te bespreken en tot oplossingen en
afspraken te komen. Met de campagne beogen de
ketenpartners - via scholen - jongeren te laten zien
dat misverstanden en conflicten op een vreedzame
manier opgelost kunnen worden. Ook docenten,
schoolmaatschappelijk werkers, interne begeleiders
en mentoren worden in deze campagne
meegenomen
.

Slachtofferzorg
De slachtoffermedewerker is onder andere
belast met de uitvoering van de aanwijzing
Slachtofferzorg. Dit houdt onder meer in:
tijdige oproeping van het slachtoffer en/of
benadeelde partij voor de zitting, een goede
informatie-uitwisseling ten aanzien van het
slachtoffer en het zorgdragen voor
slachtoffergesprekken met de zaaksofficier
van justitie indien het slachtoffer dit wenst. In
2019 waren er 810 slachtoffers bij het OM
bekend, waarvan 223 zich hebben gevoegd
als benadeelde partij.
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TROJA
In september 2019 heeft het gerecht
in eerste aanleg in Curaçao uitspraak
gedaan in de zaak Troja. Kort
daarvoor is er in Nederland uitspraak
gedaan tegen de kopstukken van de
familie G. in het parallel lopende
onderzoek, Cymbal. In de zaak Troja
zijn de medeverdachten vervolgd die
(enkel) op Curaçao actief waren. De
verdachten hebben via een lingeriewinkel
en later ook via andere bedrijven
honderden miljoenen dollars
witgewassen door middel van het swipen
van Venezolaanse debet en
kredietkaarten in ruil voor contante
en/of girale betalingen. De verdachten
hebben daarbij gebruik gemaakt van
valse facturen en valse pinbonnen.
Hiermee werd gedaan alsof er kleding of
andere goederen werden verkocht,
terwijl er in werkelijkheid enkel sprake
was van het swipen van debet- en
kredietkaarten voor harde valuta. Het
gerecht acht bewezen dat de zes
verdachten in de zaak Troja zich
gedurende een periode van vierenhalf
jaar hebben schuldig gemaakt aan
witwassen, valsheid in geschrifte, gebruik
maken van valse geschriften en handelen
als een geldtransactiekantoor zonder
vergunning. Tevens zijn allen
veroordeeld tot de ontneming van
wederrechtelijk verkregen vermogens.
In het Nederlandse onderzoek Cymbal
zijn de verdachten voor onder meer
witwassen veroordeeld.
Het gerecht in Curaçao
heeft de zes verdachten voorwaardelijke
gevangenisstraffen opgelegd, variërend
van 3 tot 24 maanden, afhankelijk
van het witgewassen bedrag. Ook zijn
verschillende geldbedragen en enkele
vermogensbestanddelen verbeurd
verklaard. De verdachten hebben op één
na, hoger beroep aangetekend.
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MAXIMUS
De moord op de populaire politicus Helmin
Wiels op 5 mei 2013 heeft een grote schok
teweeg gebracht in Curaçao. Het was de eerste
politieke moord op het eiland. Wiels was de
oprichter en leider van de partij Pueblo
Soberano (Soeverein Volk) en pleitte voor een
onafhankelijk Curaçao.
Het Gerecht in eerste aanleg heeft in augustus
2019
G.J veroordeeld tot 28 jaar cel. G.J is in de
zaak Maximus veroordeeld voor het uitlokken
van de moord op politicus Helmin Wiels.
Het Gerecht heeft geoordeeld dat bewezen kan
worden dat G.J de opdracht heeft gegeven tot
deze moord, hij geld in het vooruitzicht heeft
gesteld aan degene die de moord organiseerde
en dat hij heeft betaald voor de moord. De
verdachte heeft hoger beroep aangetekend.

N IE T - ME L D E R S
P R O JE C T

In 2017 is het “niet-meldersproject
opgestart. Makelaars en notarissen
zijn verplicht
cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke
transacties te melden aan de FIU. Doen zij dat
niet, dan maken zij zich schuldig aan een
misdrijf. Naast conventionele strafrechtelijke
interventie is door TBO ingezet op de
bestendiging van de integrale samenwerking
met de ketenpartners, zoals FIU en Team
Bestrijding Ondermijning. De FIU, OM
Curaçao en het TBO werken nauw samen door
te acteren op aangiften van de FIU ten
aanzien van dienstverleners die zich niet aan
de LvMOT en LID houden. In 2019 zijn 44
transacties aangeboden en uit deze groep
zijn eind 2019 uiteindelijk 6 makelaars en
autohandelaren gedagvaard die begin 2020
op zitting staan.

Met projecten zoals het Afpakteam Curacao
probeert het OM op een integrale manier bij te
dragen aan de bestrijding van criminaliteit, en
weldoor samenwerking aan te gaan met
bondgenoten die niet direct te maken hebben
met de criminaliteitsbestrijding op Curacao,
maar hier wel een actieve bijdrage aan kunnen
leveren.

AKT U A R O BE S , S IN T I E
U N BE S !

“Aktua Robes, Sintie un bes” is een lik-opstuk project dat is ingezet tijdens de
carnavalsperiode. Dit project houdt in dat
overtredingen die gedurende de zes officiële
carnavalsoptochten worden begaan, snel
worden aangepakt en zoveel mogelijk met een
transactie worden afgedaan.
Het project is in 2015 van start gegaan en zal de
komende jaren doorgang vinden.
In 2019 zijn er 27 aanhoudingen verricht, 11
transacties betaald en een bedrag van
ANG. 1670,- geïnd aan boetes.

BEDRIJFSVOERING
Digitalisering
In januari 2019 is op Parket Curaçao
het digitaal dossier van start gegaan.
Dit zorgt ervoor dat zaaksdossiers
niet meer verloren kunnen gaan door
bijvoorbeeld natuurrampen, en zal er
op termijn voor kunnen zorgen dat de
behandeling van strafzaken
efficiënter verloopt.

Den-un-tiru
werkproces
Het in 2018 ingevoerde 'den un tiru'
werkproces is in 2019 verder
ontwikkeld, daarbij is er gestuurd op de
implementatie hiervan. Met deze
nieuwe werkwijze wordt beoogd te
voorkomen dat een zaak wordt
ingetrokken of op zitting wordt
aangehouden, dit door aan de
voorkant te sturen op zaken en op deze
manier de krappe zittingscapaciteit zo
effectief mogelijk te benutten. Zaken
die nog niet ‘rijp’ zijn om inhoudelijk
te worden behandeld, worden niet
geappointeerd of worden pro-form
aangebracht.

Bedrijfsregistratiesysteem
PRIEM
Het OM werkt continu aan het
optimaliseren van diens
bedrijfsregistratiesysteem. Na de
invoering van het digitaal dossier is
een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk registratiesysteem een
vereiste. In 2019 is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke
verbeterpunten die aan het
registratiesysteem kunnen worden
aangebracht. Deze verbeterpunten
zijn vervolgens geprioriteerd en
zullen in 2020 fasegewijs worden
geïmplementeerd in het systeem.
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Personeel
Het Parket wil, door het creëren van
interne doorgroeimogelijkheden en
wisselingen in portefeuilles en
werkzaamheden, de medewerker
constant stimuleren om diens hoogste
potentieel te behalen binnen de
organisatie van het OM. In 2019 is er
een kandidaat Officier in Opleiding
(OIO) geselecteerd die inmiddels is
begonnen aan diens opleiding.

Stagiaires
Vanuit het streven om jonge mensen de
kans te geven om ervaring op te doen in
een dynamische organisatie als het OM,
heeft het Parket in 2019 (zoals ook in
voorgaande jaren) stageplaatsen
beschikbaar gesteld, waarbij stagiaires
onder begeleiding van ervaren
medewerkers konden ‘meedraaien’ in de
organisatie van het Parket. Hun
werkzaamheden varieerden van
administratieve ondersteuning tot en met
het ondersteunen van de parketsecretaris
bij de beoordeling van een zaak. Ook
voor projecten zoals de Top C-aanpak,
zijn stagiaires ingezet.

Opleidingen
In 2019 heeft het Parket geïnvesteerd
in de kwaliteit van haar medewerkers.
Parketmedewerkers over de gehele linie
hebben diverse trainingen en
(opfris)cursussen op allerlei gebieden
gevolgd. In 2019 is door het Parket van
de Procureur- Generaal de OMAcademy georganiseerd, waarbij
medewerkers van alle parketten in het
Caribisch deel van het Koninkrijk,
zoals Sint Maarten, Aruba en de BESeilanden een aantal trainingen hebben
gevolgd.

Contactgegevens
Tempel Emanu-El

Hendrikplein z/n

Willemstad, Curaçao

E-mailadres

parket.curaçao@omcarib.org

Telefoonnummer

(+5999) 434 2100

Faxnummer

(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328
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Abraham Mendes Chumaceiro Blvd 11
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Willemstad, Curaçao

E-mailadres

parket.curaçao@omcarib.org

Telefoonnummer

(+5999) 434 2100

Faxnummer

(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328
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