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Voorwoord

Dankwoord

Als een Hoog College van Staat dat belast is met de controle 
van het nationale overheidshandelen heeft de Ombudsman van 
Curaçao zich in het jaar 2013 verder ingezet voor de bewaking van 
de behoorlijkheidsnormen hier te lande. De in dit verband uitgevoerde 
werkzaamheden zijn op beknopte wijze in het onderhavige jaarverslag 
weergegeven. Zoals wettelijk voorgeschreven is dit jaarverslag koste-
loos verkrijgbaar.

In het verslagjaar heeft het instituut van de Ombudsman diverse 
positieve ontwikkelingen doorgemaakt die in belangrijke mate hebben 
bijgedragen aan de versterking van het instituut. Deze versterking heeft 
op haar beurt een positief effect gehad op de resultaten die ten 
behoeve van de rechtzoekende burger konden worden bereikt.

De Ombudsman heeft zoals in voorgaande jaren ook in 2013 
mogen rekenen op de steun van diverse lokale en internationale 
personen en instanties. 

De Ombudsman wil in het bijzonder bedanken:
de Caribbean International University;
de Nationale Ombudsman van Nederland, dr.  Alex Brenninkmeijer;
de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam en omgeving, 
dr. Ulco van de Pol;
de leden van het bestuur van de Stichting Professionalisering 
Ombudsman, de voorzitter mr. Frank Stüger, de secretaris mr. 
Glenda Mercalina en de penningmeester mevrouw Claudia 
Pineda RA. 

Een woord van dank gaat ook uit naar allen die jaarlijks de 
Internationale Conferenties van de Ombudsman ondersteunen.

Een speciaal woord van dank en waardering gaat uit naar de 
medewerkers van het Bureau van de Ombudsman voor hun bij-
drage aan de realisering van de doelstellingen van het instituut.
Tot slot bedankt de Ombudsman iedereen die zich op de een of 
andere wijze heeft ingezet voor de versterking en het behoud 
van de behoorlijkheid van bestuur in Curaçao.

De Ombudsman van Curaçao,
mr. Alba M.T. Martijn

mevr. mr.  Alba M. T. Martijn
Ombudsman van Curaçao

Foto: Marika Rignalda ©
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De medewerkers van het Bureau Ombudsman staande v.l.n.r. dhr. mr. Keursly Concincion, Senior Jurist tevens plv. Hoofd; mevr. mr. 
Alba Martijn, Ombudsman; mevr. Senerella Elisabeth, Office Coördinator; dhr. mr. Rick Trenidad, Jurist; mevr. Sulaica Martis, Klacht-
behandelaar; dhr. Raymond Mathilda, Secretaris van de Ombudsman. Onderaan v.l.n.r. mevr. Marjorie Tromp, Hoofd Klachtbehan-
delaar, mevr. Geritne de Windt-Goeloe, Klachtbehandelaar.

Inleiding
Voor het instituut van de Ombudsman was 2013 een heel bijzonder jaar. In 2013 is 
namelijk herdacht dat het instituut van de Ombudsman al 10 jaar actief is op Curaçao. 
Het Eilandgebied Curaçao van de toenmalige Nederlandse Antillen had reeds in 2001 bij 
eilandsverordening de mogelijkheid gecreëerd om een Ombudsfunctionaris te benoemen.1  
Deze functionaris is op 29 april 2003 benoemd.  De Ombudsman van Curaçao heeft deze 
mijlpaal samen met de bevolking van Curaçao gevierd en heeft van deze gelegenheid gebruikge-
maakt om aan diverse personen, die de afgelopen 10 jaar op bijzondere wijze een bijdrage 
hebben geleverd aan de ontwikkeling van het instituut, een bewijs van erkentelijkheid uit 
te reiken.2  In de afgelopen 10 jaar heeft het instituut van de Ombudsman altijd mogen 
rekenen op het vertrouwen van de gemeenschap en in het bijzonder op het vertrouwen
van de partijen die het instituut benaderen met een klacht. Dit vertrouwen heeft de 
Ombudsman in haar dagelijks functioneren ook in 2013 mogen voelen. De vertrouwens-
relatie is tweeledig, zowel met de rechtzoekende burger als met het bestuur. Bij de uit-
voering van de Landsverordening Ombudsman zal in de regel dan ook samen met partijen, 
rekening houdende met hun individuele en soms tegenstrijdige belangen, gezocht moeten 
worden naar de meest aanvaardbare en objectieve oplossing. 

1  Eilandsverordening Ombudsfunktionaris Curaçao (AB 2001, no. 69) 
2  Pagina 3 geeft een beeld van de viering van het tienjarig bestaan van het Instituut van de 

Ombudsman van Curaçao, met name van de personen die een bijzondere onderscheiding heb-
ben ontvangen.
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Voor wat betreft het instituut van de Ombudsman zelf zijn er vooral in de sfeer van de 
bedrijfsvoering diverse positieve ontwikkelingen geweest. Zo zijn nieuwe arbeidskrachten 
aangetrokken, en is er zorg gedragen voor adequate huisvesting en een nieuwe represen-
tatieve dienstwagen. 

De versterking van het instituut is beslist één van de hoogtepunten van het verslagjaar.  
Verder moet worden opgemerkt dat er vanwege de open communicatie met de overheid 
op diverse relevante terreinen, zoals de financiële zelfstandigheid van de Ombudsman, 
vooruitgang is geboekt. De Ombudsman is zich er echter van  bewust dat er nog steeds 
werk aan de winkel is voor de overheid. Zo is er met name ruimte voor verbetering op het 
gebied van het tijdig nakomen van de gemaakte afspraken, de medewerking die wettelijk 
verleend moet worden aan de onderzoeken van de Ombudsman en de naleving van de aan-
bevelingen. De Ombudsman blijft bereid om de overheid te ondersteunen in haar streven 
om de nodige behoorlijkheid van bestuur hier te lande te realiseren.

In 2013 heeft de Ombudsman verder een grootschalige informatiecampagne gevoerd 
en afgerond. Tijdens deze campagne is informatie gegeven over de taak, de werkwijze 
en de bevoegdheden van de Ombudsman, de Landsverordening Ombudsman, en zijn er 
tevens voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de Ombudsman nader toegelicht. De 
Ombudsman heeft gedurende de campagne gebruikgemaakt van televisiestations, radiosta-
tions en lokale dagbladen. 3 

Een ander hoogtepunt van het verslagjaar vormt het onderzoek dat Transparency 
International op Curaçao heeft uitgevoerd. Dit onderzoek was er onder meer op gericht 
om de pijlers van de Curaçaose gemeenschap te analyseren op hun integriteit. Aan alle 
pijlers is uiteindelijk een score toegekend. Uit dit onderzoek is gebleken dat het instituut 
van de Ombudsman, na de rechterlijke macht, de tweede sterkste pijler is in de landelijke 
integriteitskolom. 

Dankzij de vruchtbare samenwerking met de Caribbean International University (hierna 
ook aan te duiden als CIU) heeft de Ombudsman in dit verslagjaar een internationale con-
ferentie kunnen organiseren. De Derde Internationale Conferentie voor Ombudsmannen 
vond plaats op Curaçao van 16 september tot en met 19 september 2013 en had als thema 
“The role of the Ombudsman as protector of the human and social rights of children 
and adolescents”. Zoals gebruikelijk hebben zowel lokale als internationale deskundigen 
gedurende deze internationale conferentie hun kennis en ervaring gedeeld met de aan-
wezigen.4 De conferentie mocht ook nu weer rekenen op deelnemers uit diverse wereld-
delen zoals Afrika, Europa, het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika.

3  Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Stichting SONA voor het beschikbaar stellen 
van de geldelijke middelen en naar de heren Hebron Adoptie en Robert Emperator voor het 

 coördineren en produceren van de informatiecampagne.
4  Een afschrift van het officiële programma van de conferentie, alsmede het communiqué met de 

conclusies en aanbevelingen zijn als bijlagen aan dit jaarverslag toegevoegd.
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HOOFDSTuK 1  
Tien jaar ombudsinstituut in vogelvlucht

Inleiding
Op 29 april 2013 vierde het Bureau Ombudsman van Curaçao zijn tienjarig bestaan. Deze 
mijlpaal werd op feestelijke wijze gevierd. Op 29 april 2013 werd een open dag gehoud-
en voor de hele Curaçaose gemeenschap. Gedurende deze dag werden alle bezoekers 
getrakteerd op taart en andere versnaperingen. Op 30 mei 2013 vond een meer formele 
viering plaats voor de bestuurders, parlementariërs en zakenrelaties van het bureau. Tijdens 
deze gelegenheid gaf de Ombudsman een presentatie met de titel “Tien jaar ombudsinsti-
tuut in vogelvlucht”. Dit hoofdstuk is een verkorte versie van deze presentatie, waarin de 
ontwikkeling die het bureau heeft meegemaakt in de afgelopen 10 jaar nader wordt belicht.

De besluitvorming
Op 28 maart 2001 heeft de toenmalige gedeputeerde van het 
Eilandgebied Curaçao, mr. Islelie Pikerie, het ontwerp van een 
eilandsverordening strekkende tot de instelling van een ombuds-
man voor Curaçao bij de Eilandsraad ingediend. Op 18 okto-
ber 2001 werd deze eilandsverordening door de Gezaghebber 
mr. Lizanne Dindial afgekondigd.
Op 24 april 2003 heeft het Bestuurscollege een voordracht 
ingediend bij de Eilandsraad. In de vergadering van 29 april 
2003 besloot de Eilandsraad om mr. F. P. Wiel te benoemen tot 
Ombudsfunctionaris van het Eilandgebied Curaçao.

Foto: de heer mr. F. P.  Wiel
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2003 | Een moeizaam begin
In 2003 heeft de eerste Ombudsfunctionaris (hierna Ombudsman) van het Eilandgebied 
Curaçao niet als zodanig kunnen functioneren wegens het ontbreken van financiële mid-
delen. Pas in december 2003 werd zijn begroting goedgekeurd. Hierdoor heeft hij geduren-
de 2003 geen klachten in behandeling kunnen nemen. Wel trof hij voorbereidingen voor de 
inrichting en installatie van een telefooncentrale, het opstellen van een communicatieplan, 
de beveiliging van het gebouw, het aanschaffen van een geautomatiseerd klachtenregi-
stratiesysteem en het IT-netwerk voor het bureau.

2004  |  Het bemannen en inrichten van het bureau
De eerste vijf medewerkers van het bureau traden in 2004 in dienst. Het betrof de heer 
Radameh Da Costa Gomez, secretaris; mevrouw M.I. Tromp als intaker/onderzoeker, 
mevrouw S.A. Martis als office manager en mevrouw mr. Alba Martijn als senior jurist, 
tevens plaatsvervangend Ombudsman. De eerste zes maanden was het bureau nog in 
een restauratiefase. De toiletten werkten niet, er was geen wateraansluiting, de werkom-
standigheden waren niet optimaal. Toch begon iedereen vol frisse moed. Gedurende de 
eerste zes maanden werd veel aandacht besteed aan kennisverbreding op het gebied van 
administratief- en staatsrecht. Tevens werd een volledige beheersing van de klachtbehande-
lingsprocedure nagestreefd.

Op 16 augustus 2004 werd het bureau van de Ombudsman operationeel, nadat alle 
medewerkers waren voorzien van nieuwe computers, de server geïnstalleerd was en het 
intranet was aangesloten. Vanaf het begin werd veel voorlichting gegeven aan de ambte-
naren en de overheidsvakbonden. Via televisie, radio en kranten werd informatie over het 
instituut verschaft. Vooral de televisiespots over de dienstverlening van de Ombudsman 
hebben ertoe geleid dat een groeiend aantal burgers de Ombudsman benaderde. In 2004 
werd de Ombudsman lid van de Caribbean Ombudsman Association (CAROA). 
In oktober van dat jaar trad Curaçao voor het eerst op als gastland voor een conferentie 
van CAROA.  

Al in 2004 bezochten veel op het eiland wonende vreemdelingen de Ombudsman met 
klachten over de Vreemdelingendienst. Tevens verrichtte de Ombudsman een intensief 
onderzoek naar de naleving van de mensenrechten van de in de barakken van Koraal 
Specht opgesloten ongedocumenteerde vreemdelingen.
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2005  |  De Ombudsman verovert langzaam maar zeker een plaats in de gemeenschap
De bevolking herkende zich de in de televisiespots en kwam met klachten bij de 
Ombudsman. Zo vond het ombudsinstituut in 2005 steeds meer zijn plaats te midden van 
de gemeenschap en de bestuurlijke sector. Het informele traject van klachtenbehandeling 
door middel van rechtstreekse interventie en bemiddeling bij de overheidsdiensten bleek 
vanaf het begin zeer succesvol: met toepassing van deze methode werden veel burgers 
snel en effectief geholpen. De Ombudsman en zijn medewerkers konden rekenen op een 
goede samenwerking met de medewerkers van de eilandsdiensten. Het meer formele en 
schriftelijke traject van klachtenbehandeling, zoals toegepast bij het onderzoeken van 
complexe klachten, verliep echter ook toen al zeer moeizaam. Vaak reageerden de be-
stuursorganen niet tijdig of in het geheel niet op de klachtbrieven van de Ombudsman.

In 2005 werd het samenwerkingsverband met de Nederlandse Nationale Ombudsman 
geformaliseerd. In dat jaar bleek de behoefte aan rechtsbescherming van de burger tegen 
de overheids-n.v.’s en -stichtingen steeds toe te nemen. Aangezien de Ombudsman de be-
voegdheid miste om klachten tegen deze organisaties te onderzoeken, werden mondelinge 
‘gentlemen’s agreements’ gesloten met deze organisaties, waarbij werd overeengekomen 
dat medewerkers van de Ombudsman in samenwerking met de klachtbehandelaars van de 
betrokken organisatie de ingediende klachten zouden oplossen.

2006  |  Voortzetting samenwerking met de eilandsdiensten
In 2006 nam het aantal burgers dat de Ombudsman voor rechtsbescherming benaderde 
toe. Het Ombudsinstituut kreeg een vaste plaats in de gemeenschap. De verhouding van 
de eerste Ombudsman met het Bestuurscollege en de Gezaghebber bleef gespannen van-
wege het feit dat deze bestuursorganen regelmatig niet diligent en adequaat reageerden op 
de klachtbrieven van de Ombudsman. Dit heeft de Ombudsman er echter niet van weer-
houden zijn werk onverstoorbaar voort te zetten. Het feit dat in de periode van 2004 tot 
2006 zes verschillende Bestuurscolleges van diverse signatuur werden gevormd, werkte 
niet mee. 

Dit belette de continuïteit in de besluitvorming en had een negatieve invloed op de 
afhandeling van het onderzoek van de ingediende klachten die zonder de reactie van het 
Bestuurscollege niet konden worden afgerond.

2007  |  Een explosieve toename van het aantal ingediende klachten
Het jaar 2007 heeft een explosieve toename van de ingediende klachten gekend. 
Aanmerkelijk meer rechtzoekenden (1003) hebben met klachten het Bureau van de 
Ombudsman bezocht dan in het jaar 2006 het geval was (602). Deze cijfers tonen aan dat 
het bureau voldeed aan een behoefte van het publiek aan een laagdrempelig, gedegen en 
deskundig bureau dat kosteloos zijn klachten aanhoort en onderzoekt, dat naar de juiste 
instantie verwijst of dat ten behoeve van de rechtzoekende bemiddelt of intervenieert.
Sinds het bureau Ombudsman op 16 augustus 2004 operationeel was geworden, maakte 
het intussen het achtste Bestuurscollege mee. De bestuurshandelingen in het jaar 2007 heb-
ben geleid tot de introductie van een aantal nieuwe, door de Ombudsman in de praktijk 
ontwikkelde behoorlijkheidsnormen.
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In 2007 werden wederom de meeste klachten door middel van interventie en samen-
werking met de eilandsdiensten op een snelle, effectieve en met meestal een positief resul-
taat voor de burger afgehandeld. De Ombudsman werkte gedurende dit jaar verder aan de 
verhoging van de kwaliteit van de geleverde diensten en aan de bevordering van de per-
soonlijke groei van de individuele medewerkers. 

2008  |  Een explosief jaar voor het ombudsinstituut
Het jaar 2008 was een moeilijk jaar voor het instituut van de Ombudsman. In februari 
2008 nam de Ombudsman uit eigen beweging ontslag, nadat hij per ongeluk een onder-
zoeksnota per e-mail naar bestuurders en het hele ambtenarenkorps tegelijk had verstuurd. 
Na drie weken besloot de Ombudsman zijn ambt te hervatten, toen gebleken was dat de 
Eilandsraad geen bezwaar had en dat het juridisch ook mogelijk was. 

Medio 2008 ontstond een ernstige vertrouwenscrisis tussen het Bestuurscollege en de 
Ombudsman toen deze om principiële redenen besloot een zeer gevoelig onderzoek voort 
te zetten. Dit leidde ertoe dat dit jaar de geschiedenis inging als het dieptepunt in de relatie 
tussen het Bestuurscollege en de Ombudsman.

2009  |  Het jaar van verzoening en samenwerking
De eerste helft van het 2009 werd afgesloten met het afscheid van de eerste Ombudsman, 
mr. F.P. Wiel, en met de benoeming van mr. Alba Martijn tot de nieuwe Ombudsman van 
het Eilandgebied Curaçao. Op 30 juni 2009 legde mevrouw Martijn de wettelijk voorge-
schreven eed af ten overstaan van de voorzitter van de Eilandsraad. Mevrouw Martijn 
volgde de heer Wiel op die zijn zesjarige termijn op 29 april 2009 beëindigde.

De tweede helft van het verslagjaar 2009 stond in het teken van verzoening en samen-
werking, het scheppen van draagvlak en acceptatie voor het ombudsinstituut. Direct 
na haar benoeming nodigde de Ombudsman de leden van de Adviescommissie van de 
Ombudsman uit voor een officiële kennismaking met alle medewerkers van het ombuds-
instituut. De Adviescommissie fungeerde vanaf medio 2009 tot en met medio 2011 als 
een waardevol klankbord voor de Ombudsman. De leden van de Adviescommissie waren 
mr. Ronald Koeyers (voorzitter), mr. drs. Niovis Winklaar (lid) en mr. Marius Römer (lid). 
De samenwerking met de Adviescommissie was prettig en waardevol.

In 2009 kwam tevens een verzoening met de eilandelijke bestuursorganen tot stand 
en werden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. De Ombudsman ging bovendien 
samenwerkingsverbanden aan met diverse organisaties in binnen- en buitenland. Eind 

oktober introduceerde de Ombudsman de hoorzitting 
om op deze wijze het beginsel van hoor en weder-
hoor te kunnen benadrukken, met name in de talrijke 
klachtzaken die niet konden worden afgerond doordat 
de betrokken bestuursorganen vijf jaar lang verzuim-
den schriftelijk te reageren.

2010  |  Een nieuw begin vol positieve verwachtingen
Op 10 oktober 2010 hield de openbare rechtspersoon 
de Nederlandse Antillen op te bestaan en kreeg het 
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eiland Curaçao de status van land binnen het Koninkrijk. De nieuwe status van Curaçao 
heeft een aantal wijzigingen gebracht in de rechtspositie, de bevoegdheden, de taak en de 
werkwijze van de Ombudsman. 

De jurisdictie en bevoegdheden van de Ombudsman werden aanzienlijk uitgebreid. 
Het jaar 2010 heeft zich gekenmerkt door de voorbereidende werkzaamheden die vooraf-
gingen aan de ontmanteling van de Nederlandse Antillen. 

Vooruitlopend op de ontmanteling die op 10 oktober 2010 plaatsvond besloten de 
regeringen van de Nederlandse Antillen en van het Eilandgebied Curaçao om, met ingang 
van 10 maart 2010, gefaseerd de landstaken over te dragen aan het Eilandgebied Curaçao.

In de praktijk heeft deze uitbreiding ertoe geleid dat gedurende 2010 de klachten tegen de 
Vreemdelingendienst aanzienlijk toenamen. Door een goede samenwerking met de directie 
en de contactambtenaren van de Vreemdelingendienst werden de klachten op snelle en 
efficiënte wijze door de klachtbehandelaars van het Bureau Ombudsman afgehandeld.

In 2010 heeft de Ombudsman namens de Caribbean Ombudsman Association (CAROA) 
de zesde regionale conferentie van CAROA georganiseerd op Curaçao van 30 oktober tot 
4 november. Op 1 november 2010 kreeg het Bureau van de Ombudsman te maken met 
wateroverlast veroorzaakt door de staart van de voorbijtrekkende orkaan Thomas, die 
enorme schade heeft aangericht op verschillende eilanden van het Caraïbisch gebied. Door 
de waterschade moest het bureau tijdelijk worden ontruimd. Vanaf 15 november 2010 tot 
15 januari 2011 werd het bureau tijdelijk gehuisvest in het kantoorgebouw van het Bisdom 
aan het Julianaplein. Ook in dit nieuwe onderkomen wisten de burgers de Ombudsman 
te vinden. In december 2010 besloten de Ombudsman en de directie van Caribbean 

International University zich gezamenlijk in 
te zetten voor het organiseren van een jaar-
lijks terugkerende internationale conferen-
tie om ombudsmannen van het Caraïbisch 
gebied en van Latijns-Amerika nader tot 
elkaar te brengen, en met tevens als doel 
Curaçao tot een centrum te maken voor de 
professionalisering van de ombudsmannen 
in de regio.

2011  |  Curaçao een centrum voor de professionalisering van de regionale ombudsman 
De Ombudsman heeft in 2011 samen met de Caribbean International University de 
eerste Internationale Ombudsman Conferentie georganiseerd. Op 14 april 2011 sloten 
de Ombudsman en de Caribbean International university voor dit doel een samen-
werkingsovereenkomst in bijzijn van de toenmalige Minister van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur & Sport, de heer Lionel Jansen. Deze conferentie was de eerste van een reeks 
conferenties die jaarlijks op Curaçao plaatsvinden en die ertoe moeten leiden dat Curaçao 
uitgroeit tot een centrum voor de professionalisering van ombudsmannen. De conferentie 
vond plaats van 14 tot en met 17 juni.
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In 2011 is voorts gestart met de voorbereiding-
en om het instituut van de Ombudsman los te 
koppelen van de overheid voor wat betreft het 
financieel en het personeel zelfbeheer dat de 
wetgever aan de Ombudsman heeft toegekend. 

In september 2011 is op initiatief van 
de Ombudsman van de provincie Santa Fé 
(Argentinië), dr. Edgardo José Bistoletti, een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend door 
beide ombudsmannen in bijzijn van de rector 

magnificus van de Caribbean International University, de heer Vittorio de Stefano. De 
samenwerkingsovereenkomst biedt de mogelijkheid aan beide instituten om kennis uit te 
wisselen en gezamenlijk conferenties te organiseren ter bevordering van de kennis van de 
regionale ombudsmannen en hun medewerkers.

Op initiatief van het Instituto Latino Americano de Ombudsman werd op dezelfde dag een 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Namens dit Latijns-Amerikaanse Instituut tekende 
de directeur van buitenlandse aangelegenheden van het instituut, dr. Edgardo José Bistoletti. 
De twee instituten besloten om samen met de Ombudsman van Curaçao en de Caribbean 
International University in juni 2012 gezamenlijk de tweede Internationale Conferentie 
voor Ombudsmannen op Curaçao te organiseren.

De Ombudsman heeft in 2011 verschillende doelstellingen verwezenlijkt. Een van deze 
doelstellingen was het opvullen van de vacatures voor wat betreft de goedgekeurde 
startformatie van het Bureau Ombudsman Curaçao. De versterking van het team heeft als 
gevolg gehad dat de dienstverlening kon worden verbeterd en dat de werkdruk aanzienlijk 
beter kon worden verdeeld. Gedurende 2011 heeft de Ombudsman kunnen constateren 
dat het niet altijd even duidelijk was voor het nieuwe ambtelijke apparaat wat de taken en 
bevoegdheden zijn die de Ombudsman toekomen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn de samenvoeging van de ambtelijke apparaten 
van het land Nederlandse Antillen en het Eilandgebied Curaçao in een nieuwe ambtelijke 
organisatie. De werknemers van het voormalige land Nederlandse Antillen kenden het 
instituut van Ombudsman immers niet, terwijl zelfs de ambtenaren die voorheen ten tijde 
van het eilandgebied bekend waren met het instituut niet met zekerheid weten hoe de 
wetgever in het land Curaçao invulling heeft gegeven aan het ambt van de Ombudsman.

De Ombudsman besloot op regelmatige basis voorlichting te geven aan de ambtenaren. Het 
uiteindelijke resultaat moet in ieder geval zijn dat heel het ambtelijke apparaat voldoende 
geïnformeerd wordt over de taken en bevoegdheden van de Ombudsman, hetgeen de 
rechtzoekende burger ten goede zal komen. 

De Ombudsman heeft in het kader van het vorenstaande ervoor gekozen om in eerste 
instantie voorlichting te geven aan de ambtelijke leiding van de ministeries van Curaçao. 
Tijdens de voorlichtingsgesprekken is benadrukt wat de taken zijn van het instituut en 
waarom het van belang is dat de overheid haar medewerking geeft aan de onderzoeken van 



Jaarverslag 2013  | Ombudsman van Curaçao 15

de Ombudsman. Tevens werd van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om het belang van het aanwijzen van nieuwe 
contactambtenaren te accentueren.

2012  |  Een nieuw en dynamisch imago
In 2012 keurden de regering van Curaçao en USONA het 
projectdossier communicatie van de Ombudsman goed. 
Hiermee kreeg de Ombudsman de financiële ruimte om 
een nieuwe dynamische website op te zetten, een enquête 
onder de bevolking te houden teneinde inzicht te krijgen 

in welke mate de bevolking het instituut van de Ombudsman kent en welke waarde ze 
hecht aan de diensten van de Ombudsman. De enquête werd gehouden door prof. dr. ir. 
Gilbert Cijntje. 

Ruim 60% van de geënquêteerden kenden het bureau, wisten wie de huidige Ombudsman 
is en lieten zich op positieve wijze uit over de dienstverlening van de Ombudsman aan de 
bevolking. De financiële bijdrage van USONA bood ook ruimte om een massaal informatie-
programma op te zetten dat zowel via de radio als een televisiestation werd uitgezonden 
en in de kranten werd gepubliceerd.

In 2012 kreeg de Ombudsman een nieuw 
artistiek en dynamisch logo. De bevolking 
werd opgeroepen om een logo te ontwer-
pen voor de Ombudsman. De Ombudsman 
ontving 43 ontwerpen waaruit een jury het 
mooiste koos dat tevens de grootste sym-
bolische betekenis heeft. 
In maart 2012 sloot de Ombudsman in Mexico 
City een samenwerkingsovereenkomst met 
de Voorzitter van de Comisión de Derechos 
Humanos de Méjico, Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva. 

In mei 2012 bracht de Ombudsman een bezoek aan haar collega in Caracas, de Ombudsman 
van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, mevrouw Licenciada Gabriela del Mar Ramirez.

In juni 2012 organiseerden de Ombudsman en Caribbean International University de 
tweede internationale conferentie. Naast de internationale conferentie werd ook een 
workshop georganiseerd voor de medewerkers van de organisaties die de internationale 
conferentie mede financierden.

In september nam de Secretaris van de Ombudsman zijn ontslag om carrière te maken in 
de politiek. Met grote tegenzin werd met dit ontslagverzoek ingestemd. De heer Da Costa 
Gomez heeft een grote bijdrage geleverd aan het bureau en aan de organisatie van de inter-
nationale conferenties. 
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Eind december 2012 werd Curaçao opgeschrikt door een vuurwerkexplosie die aan vier 
mensen het leven kostte. Op indicatie van de Ombudsman heeft de toenmalige Minister-
President zijn verontschuldigingen aan de bevolking en aan de families van de slachtoffers 
aangeboden. 

De Ombudsman beschikte niet over de 
deskundigheid om een gedegen onderzoek 
naar de oorzaak van deze explosie te ver-
richten. Het jaar eindigde zonder dat er een 
oplossing werd gevonden ter voorkoming 
van een volgende explosie.

2013  |  Het tiende jaar van het instituut van de Ombudsman en internationale erkenning
Het jaar 2013 is in alle opzichten begonnen als een feestelijk jaar voor het instituut van 
de Ombudsman. Voor het eerst sinds de oprichting van het bureau bezocht een Minister-
President het instituut. Dit vond plaats in maart. Voor deze gelegenheid werd een speciaal 
programma verzorgd voor drs. Daniel Hodge. Dit bezoek werd zeer gewaardeerd door de 
Ombudsman en het personeel. 

In april vond een tussentijdse bespreking van het International Ombudsman Institute in 
Wenen plaats, waarin het instituut van de Ombudsman van Curaçao toegelaten werd tot dit 
prestigieuze instituut als lid met stemrecht.

Op 29 april vierden de Ombudsman en haar team, samen met de bevolking, tijdens een 
open dag de tiende verjaardag van het instituut.

In mei 2013 werd tijdens de zevende algemene ledenvergadering van de Caribbean 
Ombudsman Association (CAROA) de Ombudsman van Curaçao gekozen tot voorzitter van 
deze belangenorganisatie.

In juli 2013 werd het Bureau van de Ombudsman van Curaçao aangewezen als tweede 
integriteitspijler van het eiland, na het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Begin augustus 2013 verhuisde het bureau naar een volledig gerenoveerd herenhuis te 
Scharlooweg 41. Dit herenhuis fungeerde vroeger als een Joodse synagoge en heeft nog 
steeds de prachtige muurtegels die de gebouwen van de 19de eeuw typeerden. 

De derde internationale conferentie voor ombudsmannen werd medio september 2013 
gehouden en had als thema de rol van de ombudsman als beschermer van de mensen en 
sociale rechten van kinderen en adolescenten. Dit jaar participeerden delegaties van 17 
ombudsinstituten,  met in totaal 78 deelnemers.

Met de resterende financiering van USONA werd een voorlichtingszaal voorzien van de 
modernste voorlichtingsapparatuur ingericht in het nieuwe kantoor van de Ombudsman. 
Deze zaal biedt ruimte aan ruim 50 personen. De eerste voorlichting over mediation op 
scholen werd gegeven door de Ombudsman van de miljoenenstad Neuquén (Patagonië, 
Argentinie) aan vertegenwoordigers van de schoolbesturen en van de onderwijzersvak-
bond. De Ombudsman en het personeel van het instituut zijn een ieder die ons instituut 
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het afgelopen 10 jaar heeft ondersteund en met raad en daad heeft bijgestaan zeer dank-
baar. Op Curaçao werden 10 personen op 30 mei 2013 op Curaçao onderscheiden die 
zich belangeloos hebben ingezet met advies en raad voor het bureau. Op 8 oktober 2013 
werden twee Nederlandse ombudsmannen onderscheiden die een waardevolle bijdrage 
hebben geleverd aan ons instituut.
Dr.  Alex Brenninkmeijer heeft zowel de eerste Ombudsman van het Eilandgebied Curaçao 
als de huidige Ombudsman steeds met raad en daad bijgestaan. Diverse keren werden top-
functionarissen van beide instituten uitgezonden om ons tijdens moeilijke momenten te 
ondersteunen. 

Dr. Ulco van de Pol is persoonlijk samen met mevrouw Petra Visscher naar Curaçao gereisd 
om gedurende een week alle werkprocedures met het hele team van het Curaçaose 
Ombudsinstituut door te nemen. Ook aan de jaarlijkse conferenties hebben zowel de 
heer Brenninkmeijer als de heer van de Pol verschillende keren een persoonlijke bijdrage 
geleverd. De vriendschap en waardering die voortvloeiden uit deze prettige samenwerking 

en ondersteuning zijn de redenen 
waarom beide Nederlandse ombuds-
mannen onderscheiden werden door 
de Ombudsman van Curaçao.

In november 2013 vertegen-
woordigde mevrouw Martijn 
de Caribbean Ombudsman 

Association tijdens een in Mexico City gehouden congres van Instituto Latino 
Americano de Ombudsman. Tijdens dit congres besloten beide organisaties in bij-
zijn van vertegenwoordigers van het International Ombudsman Institute in de derde week 
van augustus 2014 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten in het stad Cali in Colombia.
             
Tot eind december 2013 heeft het Instituut van de Ombudsman van Curaçao inmiddels 
7.111 rechtzoekende burgers ontvangen.
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HOOFDSTuK 2 
Het grondrecht op water nader toegelicht en andere aanbeve-
lingen van de Ombudsman

2.1 Inleiding
Fundashon Plataforma Konsulta di Alumnonan Komportashon Ku Hende i Komo Hende 
(hierna: KoHeHe) heeft bij brief van 26 maart 2012 de aandacht van de Ombudsman 
gevraagd voor de situatie hier te lande met betrekking tot de toegankelijkheid van vol-
doende water voor de Curaçaose burger. In de brief van KoHeHe worden een aantal speci-
fieke gevallen genoemd. KoHeHe geeft aan dat er sprake zou zijn van een schending van de 
rechten van de mens vanwege het feit dat Aqualectra N.V. de levering van water aan burgers 
opschort wanneer zij hun rekeningen niet op tijd betalen.

De Ombudsman heeft op 24 mei 2012 (nr. 060/2012) de Regering van Curaçao een voorstel 
gedaan met betrekking tot het gratis beschikbaar stellen van voldoende (drink)water voor 
de Curaçaose burger. De Ombudsman heeft dit voorstel in het verslagjaar herhaald maar 
heeft helaas nimmer een reactie mogen ontvangen. Vanwege het onmiskenbare belang 
van dit onderwerp meent de Ombudsman dat het noodzakelijk is om in dit jaarverslag het 
standpunt c.q. de bevindingen van de Ombudsman hieromtrent kort weer te geven.

2.2 Het feitelijk kader
Hier te lande is de productie en levering van (drink)water in handen van een overheids-
vennootschap, namelijk Integrated utility Holding (bekend als Aqualectra). Water wordt 
geleverd nadat een overeenkomst met Aqualectra is aangegaan, waarna de algemene voor-
waarden van Aqualectra van toepassing zijn. Levering van water geschiedt door middel van 
een aansluiting aan het adres van de verbruiker.

2.2.1 juridische uitgangspunten
De drinkwatervoorziening is primair een onderwerp van zorg van de overheid. In het 
internationale recht wordt het recht tot water erkend als een mensenrecht. Vooralsnog 
wordt ervan uitgegaan dat dit betekent dat water toegankelijk moet zijn voor eenieder dat 
dit op zich niet betekent dat water gratis moet zijn. “General Comment 15 Right to Water” 
(hierna: General Comment) bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele rechten (IVESCR) geeft aan dat er een recht tot water bestaat. Artikel 12 van de 
General Comment bepaalt aan welke eisen het recht tot water minimaal moet voldoen. In 
de General Comment worden minimumeisen gesteld met betrekking tot de beschikbaar-
heid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van drinkwater.

De Nederlandse Kantonrechter oordeelde in een zaak van 25 juni 2008, LJN BD5759, dat 
het waterbedrijf niet mocht overgaan tot de opschorting van de levering van water aan de 
consument vanwege de betalingsachterstand van deze consument. Hiermee zou het recht 
op water worden geschonden. Deze uitspraak is echter door het Gerechtshof op 2 maart 
2010, LJN BL6583, vernietigd. 
Het Hof heeft hierbij overwogen dat volgens de General Comment een recht op toegang 
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tot water moet worden afgeleid. Het Gerechtshof heeft verder, voor zover van belang, het 
volgende overwogen: “Ook uit artikel 3p van de Waterleidingwet en de (nog niet in wer-
king getreden) Drinkwaterwet vloeit geen verplichting voort om zonder betaling water 
te leveren.” Het Hof concludeerde derhalve dat het waterbedrijf gebruik mocht maken 
van zijn opschortingsrecht waardoor impliciet wordt gesteld dat het gebruikmaken van 
het opschortingsrecht door het waterbedrijf niet in strijd is met het internationale recht. 
Het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen heeft in een uitspraak van 17 
mei 2010, LJN BM5650, onder meer overwogen dat Aqualectra een overheidsmonopolist 
is en in zijn algemeenheid terughoudend moet zijn met de uitoefening van het recht tot 
opschorting gelet op wederzijdse kenbare belangen. Ook de lokale jurisprudentie gaat dus 
uit van het feit dat de levering van water op zich kan worden opgeschort.

2.3 Verdere analyse en conclusies
De Ombudsman concludeert, mede op grond van de bovenaangehaalde jurisprudentie, dat 
Aqualectra in beginsel gebruik mag maken van haar opschortingsrecht, mits er sprake is 
van de door de rechtspraak aangegeven terughoudendheid. Opschorting van drinkwater is 
dus niet in strijd met het (mensen)recht op water. In het verlengde van het vorenstaande 
merkt de Ombudsman echter op dat het afsluiten van drinkwater voor de zogenaamde 
wanbetaler en diens huishouden verstrekkende gevolgen heeft. Talloze onderzoeken 
wijzen immers op de gevolgen voor onder meer de gezondheid en het welzijn van de mens 
in die situaties waarin niet over voldoende water kan worden beschikt. Het behoeft naar de 
mening van de Ombudsman dan ook geen betoog dat een oplossing van structurele aard 
moet worden gevonden voor deze situatie. De Ombudsman juicht in dit kader het initiatief 
toe van de overheid om on- en minvermogende burgers bij te staan met een oplossing 
voor hun betalingsachterstanden. De getroffen regelingen hebben immers als doel om 
over te gaan tot een heraansluiting van het drinkwater door Aqualectra. Aan deze oplossing 
kleeft naar de mening van de Ombudsman evenwel het risico dat de verbruiker weer 
kan geraken in een situatie waarin hij/zij een betalingsachterstand opbouwt en wederom 
zonder (drink)water komt te zitten.

Zoals de Ombudsman reeds heeft aangegeven bestaat er vooralsnog geen plicht voor de 
overheid om gratis water te leveren aan de burger. Ingevolge de General Comment kan 
het leveren van gratis water evenwel niet worden uitgesloten. In dit verband wijst de 
Ombudsman op artikel 27 van de General Comment dat als volgt luidt:

	 “27.		To	ensure	that	water	is	affordable,	States	parties	must	adopt	the	necessary	measures	that	
	 may	include,	inter	alia:	
	 (	a	)	use	of	a	range	of	appropriate	low-cost	techniques	and	technologies;	
	 (	b	)	appropriate	pricing	policies	such	as	free	or	low-cost	water;	and	income	supplements.	
	 (	c)	Any	payment	for	water	services	has	to	be	based	on	the	principle	of	equity,	ensuring	that	these	services,		

	 whether	privately	or	publicly	provided,	are	affordable	for	all,	including		socially	disadvantaged	groups.		
	 Equity	demands	that	poorer	households	should	not	be	disproportionately	burdened	with	water	expenses		
	 as	compared	to	richer	households.”	5	

Verder is het van belang om aan te geven dat in de statuten d.d. 18 december 2011 van 
Integrated utility Holding (hierna: IuH) artikel 2, tweede lid sub f staat aangegeven (kort 
samengevat) dat IUH bij het nastreven van de doelen van de vennootschap het algemeen 
belang en de deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao in acht neemt.

5  Tekst gecursiveerd door de Ombudsman.
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Van belang voor het onderhavige betoog is verder artikel 9 van de Nederlandse 
Drinkwaterwet dat als volgt luidt:
1.		 De	eigenaar	van	een	drinkwaterbedrijf	voert	een	beleid,	gericht	op	het	voorkomen	van	het	afsluiten	van	een	

kleinverbruiker.
2.		 Bij	 ministeriële	 regeling	 worden	 regels	 gesteld	 over	 het	 beëindigen	 van	 de	 leve-ring	 van	 drinkwater	 aan	

een	 kleinverbruiker,	 alsmede	 over	 preventieve	 maatregelen	 om	 de	 afsluiting	 van	 kleinverbruikers	 zoveel	
	 mogelijk	te	voorkomen.
3.		 De	in	het	tweede	lid	bedoelde	preventieve	maatregelen	kunnen	tevens	inhouden	dat	in	bij	de	regeling,	bedoeld	

in	dat	lid,	omschreven	gevallen	met	daarbij	aangeduide	instanties	overleg	wordt	gepleegd	alsmede	dat	in	die	
gevallen	aan	de	desbetreffende	instantie	de	in	die	regeling	omschreven	gegevens	omtrent	een	kleinverbruiker	
worden	verstrekt.

4.		 De	ministeriële	regeling,	bedoeld	in	het	tweede	lid,	wordt	niet	eerder	vastgesteld	dan	nadat	de	gezamenlijke	
drinkwaterbedrijven,	 de	 consumentenorganisaties	 en	 de	 Nederlandse	 Vereniging	 voor	 Volkskrediet	 in	 de	

gelegenheid	zijn	gesteld	hun	ziens-wijze	te	geven	over	de	inhoud	van	de	regeling.	6

Hoewel het voormelde artikel 9 niet van toepassing is in Curaçao, zou eventueel aansluiting 
kunnen worden gezocht bij de achterliggende gedachte van dit artikel dat afsluiting van 
drinkwater moet worden voorkomen.

2.4 Aanbevolen oplossing en uitvoering
De Ombudsman is van oordeel dat het aan te bevelen is om (wettelijke) regelingen te 
creëren ter oplossing van de in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk gesignaleerde problematiek. 
Hierbij moet zeker rekening worden gehouden met het feit dat water een onmisbaar 
element is voor de gezondheid en het welzijn van de mens. 

Dat de productie en levering van water in handen zijn van een commercieel overheids-
bedrijf maakt dit niet anders nu de commerciële belangen die door Aqualectra worden 
nagestreefd, conform de statuten van deze vennootschap, ruimte bieden om ook het al-
gemeen belang en de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao na te streven.

In dit kader is het wellicht relevant om kennis te nemen van het Belgische Drinkwaterdecreet 
van 24 mei 2002 (Belgisch Staatsblad, 23 juli 2002). Dit decreet bevat, naast kwaliteitsnor-
men voor drinkwater, ook regels over de wateraansluiting en de kosten voor het water-
verbruik. Het biedt ook de grondslag voor de levering van een gratis volume water per 
gezinslid en de oprichting van een reguleringsinstantie voor drinkwater (vide artikel 5 
paragraaf 3 van het decreet). 

Op dit moment is de Belgische drinkwatermaatschappij verplicht om jaarlijks per inwonend 
gezinslid 15 m³ drinkwater gratis te leveren.7 Dit decreet, in elk geval het deel van het 
decreet waarin van overheidswege is bepaald dat minimaal een aantal m³ gratis drinkwater 
moet worden beschikbaar gesteld per gezinslid, is naar de mening van de Ombudsman een 
goed uitgangspunt om te geraken tot een structurele oplossing voor de situatie die hier te 
lande bestaat. Deze oplossing, waarbij er een minimum aantal m³ (drink)water beschikbaar 
wordt gesteld, is in elk geval niet in strijd met het Curaçaose rechtssysteem.

6  Tekst gecursiveerd door de Ombudsman.
7  Uitvoeringsbesluit van 13 december 2002 van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake 

de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.
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Bij de uitvoering van een voorstel zoals hierboven genoemd zal uiteraard zoveel mogelijk 
rekening moeten worden gehouden met het minimum aantal m³ water dat volgens inter-
nationale organisaties zoals de World Health Organization (WHO) noodzakelijk is voor het 
voeren van een menswaardig bestaan.

De Ombudsman is zich ervan bewust dat indien rekening wordt gehouden met de huidige 
financiële positie van Aqualectra, dit voorstel wellicht niet meteen voor alle inwoners van 
Curaçao geïmplementeerd zal kunnen worden. Mede in dit verband wordt verder aanbe-
volen om het voorstel gefaseerd uit te voeren. 

Gestart zou kunnen worden met de categorie burgers van wie aantoonbaar vaststaat dat 
zij on- of minvermogend zijn. Aan deze groep zouden ook de instanties kunnen worden 
toegevoegd die de zorg hebben voor ouderen, kinderen en andere on- of minvermogen-
de personen in de gemeenschap (die bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs, een handicap 
hebben en/of aan een geestelijke aandoening lijden). De meest kwetsbare groepen in de 
gemeenschap zouden naar het oordeel van de Ombudsman voorrang moeten genieten bij 
de implementatie van een zodanige regeling.

De Ombudsman gaat ervan uit dat de Regering aandacht zal besteden aan het 
onderhavige voorstel en dat er, gezien de consequenties voor de burgers die ge-
troffen worden door deze situatie, nu wel op korte termijn een beslissing genomen 
zal worden. Te meer omdat de wijze waarop nu, tegen betaling van Naf. 25, één 
kubieke meter water bij de van de watervoorziening afgesloten burgers thuis wordt 
bezorgd geen garantie biedt dat deze burgers over kwalitatief goed water beschikken. 

Het water wordt in drums gepompt die vaak onhygiënisch zijn en niet op de juiste wijze 
kunnen worden afgesloten. Het gevolg is dat deze burgers, vooral de kinderen en de 
bejaarden, water drinken dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor schoon en hygiënisch 
water.
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2.5. Andere aanbevelingen in het verslagjaar
In het verslagjaar heeft de Ombudsman zoals gebruikelijk het grootste deel van de bij haar 
ingediende verzoeken opgelost door middel van mondelinge dan wel schriftelijke inter-
venties. Van de zaken die geleid hebben tot een formeel rapport is het echter belangrijk 
om inzichtelijk te maken hoe de geadresseerde bestuursorganen hiermee zijn omgegaan. 
In het verlengde hiervan merkt de Ombudsman op dat de bestuursorganen verplicht zijn, 
ingevolge de bepalingen van de Landsverordening Ombudsman, om gemotiveerd aan te 
geven of een aanbeveling van de Ombudsman wel of niet opgevolgd zal worden.

2.5.1 Aanbevelingen inzake 404/2007 KlRz
“Door de onzorgvuldige wijze waarop het bestuursorgaan verzoekers woonerf tegen zijn 
wil heeft ontruimd, geeft de Ombudsman het bestuursorgaan in overweging om excuses 
aan te bieden aan verzoeker voor de wijze waarop hij is bejegend. De Ombudsman ziet op 
grond van het bovenstaande aanleiding om de Minister van Justitie aan te bevelen te onder-
zoeken in hoeverre aan verzoeker een symbolische al dan niet financiële compensatie kan 
worden gegeven voor het door hem tijdens de opruimingsactie geleden schade, waarvan 
de hoogte thans niet meer kan worden vastgesteld. 

De hoogte van de compensatie dient uiteraard voorzien te zijn van een motivering. Het is in 
dit verband dan ook van belang dat de Minister van Justitie op korte termijn de benodigde 
adviezen inwint om deze zaak inhoudelijk zo spoedig mogelijk af te kunnen handelen. 
De Ombudsman beveelt de minister aan om in ieder geval het advies van de uitvoeringsor-
ganisaties WJZ in te winnen. De Ombudsman beveelt de Minister van Justitie voorts aan om 
procedures en instructies op te stellen die van toepassing zijn op de ambtenaren die belast 
zijn met de uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden. 

Voor zover zulke instructies en richtlijnen reeds zouden bestaan, hetgeen de Ombudsman 
niet ondenkbeeldig voorkomt, doet het bestuursorgaan er goed aan om ervoor zorg te dra-
gen dat deze procedures en instructies daadwerkelijk worden nageleefd. Het is in dit kader 
aan te bevelen dat de overheid voldoende trainingen verzorgt.”

Reactie Minister van Justitie op aanbevelingen: GEEN

2.5.2 Aanbevelingen inzake KlRz 108/2009 & KlRz 022/2013
“In de onderhavige zaak geeft de Ombudsman de Minister van VVRP in overweging om: 
alsnog een beslissing te nemen op de brief van 18 november 2008 van de heer R.L. 8; 
en te bevorderen dat Ruimtelijke Ordening en Planning in voorkomende gevallen een ver-
zoek van een burger in behandeling neemt conform de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur.” 

Reactie Minister Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning op aanbevelingen: GEEN

“De Ombudsman geeft de Minister van GMN in overweging om de procedure van 
vergunningverlening te (doen) beschrijven en vast te leggen in een beleidsdocument.” 

8 Geanonimiseerd in verband met de privacy van verzoeker. 
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2.5.3 Aanbevelingen inzake KlRz 104/2013
“De Ombudsman geeft de Minister van GMN in overweging om de procedure van vergun-
ningverlening te (doen) beschrijven en vast te leggen in een beleidsdocument. 

In dit document kan onder meer worden bepaald:
-  welke instanties om advies gevraagd moeten worden bij de verwerking van een aanvraag 

ingevolge de Visserijverordening Curaçao 2004;
-  welke criteria gehanteerd worden bij het toekennen van een visgebied aan een vergun-

ninghouder;
-  dat de visvergunning zal bestaan uit een beschikking met de voorwaarden waaronder de 

vergunning wordt verstrekt en een zeekaart waarop het visgebied waarin de visser mag 
vissen met rode inkt wordt aangegeven ;

-  dat jaarlijks een evaluatie moet plaatsvinden van de verstrekte visvergunningen, waarbij 
met name aan de hand van de scheepsveiligheid van de diverse visgebieden dient te 
worden onderzocht of er gronden bestaan om de oppervlakte van het toegekende vis-
gebied aan te passen;

-  de administratie van de verleende vergunningen te structureren op een zodanige wijze 
dat inzicht kan bestaan over het aantal vergunninghouders, de vergunde visgebieden per 
vergunninghouder en de datum van verlening en verloop van de afgegeven vergunning-
en;

-  een officiële digitale zeekaart te ontwerpen waarop duidelijk wordt aangegeven welke 
visgebieden zijn vergund met vermelding van het nummer van de visserijvergunning van 
de betrokken visser;

-  de bovenbedoelde digitale zeekaart te publiceren op de website van de regering van 
Curaçao en te doen toekomen aan alle havenautoriteiten;

-  te doen inventariseren in hoeverre een informatiecampagne nodig is om de houders van 
een visvergunning te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit de wet 
en de verleende vergunning.”

Reactie Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op aanbevelingen: GEEN

2.6  Parlementaire commissie voor de Ombudsman 
De Ombudsman is voornemens om de parlementaire commissie belast met aangelegen-
heden die de Ombudsman betreffen, te benaderen over de wijze waarop de overheid 
omgaat met de aanbevelingen van de Ombudsman. De verwachting in dit kader is dat de 
Staten de mechanismen die zij tot hun beschikking hebben zullen aanwenden om de over-
heid aan te sporen tot naleving van de bepalingen van de Landsverordening Ombudsman. 
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HOOFDSTuK 3 
Een overzicht van de in behandeling genomen klachten

Veel zaken worden op bovenbedoelde informele wijze opgelost. In 2013 ontving de 
Ombudsman 996 verzoeken van rechtzoekende burgers en organisaties. In totaal betreft 
het een vermeerdering van 90 verzoeken in vergelijking met de 906 verzoeken die de 
Ombudsman in 2012 heeft ontvangen. 

Sinds het Bureau van de Ombudsman operationeel is geworden op 16 augustus 2004 
tot en met 31 december 2013, hebben 7111 rechtzoekende burgers en organisaties de 
Ombudsman benaderd om rechtsbijstand. Van het totaal van 996 verzoeken in 2013 heb-
ben 427 rechtzoekende burgers de Ombudsman persoonlijk aan de balie of  telefonisch 
benaderd met een verzoek dat niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman viel, waar-
door het verzoek niet in behandeling kon worden genomen. Het grootste gedeelte van 
deze rechtzoekende burgers werden met een telefonische afspraak doorverwezen naar de 
instanties die wel bevoegd zijn om deze klachten te onderzoeken. 

Een gedeelte werd desgevraagd bijgestaan met advies over het voorgelegde probleem. 
Van het totaal van 996 ontvangen verzoeken heeft het bureau 569 klachten in behandeling 
genomen, waarvan 308 verzoeken formeel ontvankelijk en 261 (formeel) niet-ontvanke-
lijk.9

Deze verzoeken werden voornamelijk door middel van interventie behandeld. Bij inter-
ventie treedt een klachtbehandelaar namens de Ombudsman in direct contact met de 
contactambtenaar van de betrokken overheidsdienst om een adequate oplossing voor de 
klacht te bereiken.  Van het aantal van 996 in behandeling genomen verzoeken, zijn reeds 
362 verzoeken in 2013 via interventie volledig afgehandeld. 

9 Het betreft hier klachten die betrekking hebben op gedragingen van overheids-n.v’s, overheidss-
tichtingen en zelfstandige bestuursorganen. Deze klachten werden in overleg met de betrokken 
overheidsorganisaties op basis van vrijwilligheid behandeld.
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3.1 Overzicht van klachten behandeld in 2013 

REgIsTRaTIEpERIODE: 01.01.2013  T/m  31.12.2013

Aard van de klachtbehandeling Aantal

Klachten die binnen de bevoegdheid vallen van de Ombudsman 

-  Via interventie opgelost; 

-  Via interventie behandeld zonder een oplossing te bereiken wegens

  niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid van de klacht en/of wegens 

 gestaakte interventie;

- Nog in behandeling;

164

   110

     34

sub totaal     308

Klachten die niet binnen de bevoegdheid vallen van de Ombudsman, maar die 

wel worden behandeld in overleg met de betrokken overheids-n.v. of -stichting.

- Via interventie opgelost; 

- Via interventie behandeld zonder een oplossing te bereiken wegens

  niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid van de klacht en/of wegens 

 gestaakte interventies; 

- Nog in behandeling;

198

     39

     24

sub totaal 261

Klachten die niet vallen onder de bevoegdheid van de Ombudsman. Deze 

klachten werden, met een begeleide verwijzing, overgedragen aan de bevoegde 

instanties.
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aantal ingediende klachten 996
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Klachten die niet vallen onder de bevoegdheid 
van de Ombudsman. Deze klachten worden, 
met een begeleide verwijzing, overgedragen 
aan de bevoegde instanties.  

Totaal: 996 
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In BEHanDElIng gEnOmEn fORmElE klaCHTEn In HET VERslagjaaR 2013 Aantal

Agrarisch en Visserij Beheer/ Maneho Agrario i Peska 1

Bentana di Informaschon 1

Centraal Testamentenregister 1

Controle en Beveiliging 2

Domeinbeheer 33

Douane Curaçao 4

Financieel Beleid en Begrotingsbeheer 2

Geneeskundige - en Gezondheidszaken 1

Human Resource, Organisatie Ontwikkeling & ICT 5

Inspectie der Belastingen 4

Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur 1

Kasnan di Bario 15

Milieu en Natuur Beheer 1

Minister Algemene Zaken 1

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 7

Minister van Financiën 3

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 3

Minister van Justitie 5

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 4

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 1

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 6

Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening 1

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 1

Nieuwe Belastingorganisatie 8

Ofisina pa Bienestar di Mucha (Voogdijraad) 15

Ondernemen (Directie Economische Zaken) 1

Openbare Scholen 3

Openbare Werken 13

Korps Politie Curaçao 9

Publieke Zaken / Burgerlijke Stand 19

Publieke Zaken /Rijbewijzen 5

Regering van Curaçao 10

Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) 9

Sektor di Desaroyo Sosial 1

Sektor di Labor 18

Sektor di Tráfiko i Transporte 3

Sentro pa Labor 6

Shared Services Organisatie 4

Toelatingsorganisatie 77

Vergunningenloket 3

Wetgeving en Juridische Zaken 1

Totaal                                                                                                                                           308
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mInIsTERIE Aantal

Ministerie van Algemene Zaken  12

Ministerie van Financiën  22

Ministerie van Justitie 108

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur    7

Ministerie van Economische Ontwikkeling    1

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning 64

Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening 45

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport   7

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 42

                                                                                                                       Totaal                                                                                                              308
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specificatie per ministerie
 
mInIsTERIE Van algEmEnE ZakEn Aantal klachten 

Minister van Algemene Zaken 1

Regering 10

Wetgeving en Juridische Zaken 1

                                                                                       Totaal                                                                                                             12

mInIsTERIE Van fInanCIën Aantal klachten 

Minister van Financiën 3

Financieel Beleid en Begrotingsbeheer 2

Inspectie der Belastingen 4

Nieuwe Belastingorganisatie 8

Douane Curaçao 4

Centraal Testamentenregister 1

                                                                                                              Totaal                                                                                                              22
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mInIsTERIE Van gEZOnDHEID, mIlIEu & naTuuR Aantal klachten 

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 3

Geneeskunde en Gezondheidszaken 1

Agrarisch en Visserij Beheer / Maneho Agrario i Peska 1

Inspectie Gezondheid 1

Milieu en Natuur Beheer 1

                                                                                                            Totaal                                                                                                              7

mInIsTERIE Van jusTITIE Aantal klachten 

Minister van Justitie 5

Controle en Beveiliging 2

Korps Politie Curaçao 9

Toelatingsorganisatie 77

Ofisina pa Bienestar di Mucha (Voogdijraad) 15

                                                                                                              Totaal                                                                                                              108
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mInIsTERIE Van ECOnOmIsCHE OnTwIkkElIng Aantal klachten 

Ondernemen ((Directie Economische Zaken) 1

                                                                                                             Totaal                                                                                                              1

mInIsTERIE Van VERkEER, VERVOER & RuImTElIjkE plannIng Aantal klachten 

Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning 6

Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) 9

Openbare Werken (OW) 13

Domeinbeheer 33

Sektor di Tráfiko i Transporte ( Afd. Openbaar Vervoer en Keuringslokaal) 3

                                                                                                             Totaal                                                                                                              64
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mInIsTERIE Van BEsTuuR, plannIng & DIEnsTVERlEnIng Aantal klachten 

Minister Bestuur, Planning en Dienstverlening 7

ministerie Bestuur, planning en Dienstverlening 1

Human Resource, Organisatie Ontwikkeling & ICT 5

publieke Zaken / Burgerlijke stand 19

publieke Zaken / Rijbewijzen 5

Bentana di Informashon 1

shared services Organisatie 4

Vergunningenloket 3

                                                                                                             Totaal                                                                                                              45

mInIsTERIE Van OnDERwIjs, wETEnsCHap, CulTuuR & spORT Aantal klachten 

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 4

Openbare Scholen 3

                                                                                                          Totaal                                                                                                              7
 

1	  

11	  

21	  

7	  

1	  

5	  

19	  

5	  
1	  

4	   3	  

Ministerie van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening  

Minister van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

Ministerie van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening 

Human Resource, Organisatie 
Ontwikkeling & ICT 

Publieke Zaken/Burgerlijke Stand 

Publieke Zaken/Rijbewijzen 

Bentana di Informashon 

Shared Services Organisatie  

Vergunningenloket 

Totaal: 45 

0	  

2	  

4	  

4	  
3	  

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, 
Cultuur & Sport  

Min. van OWCS 

OS 

Totaal: 7 
 



Jaarverslag 2013 | Ombudsman van Curaçao32

mInIsTERIE Van sOCIalE OnTwIkkElIng, aRBEID & wElZIjn Aantal klachten 

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 1

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn 1

Kasnan di Bario 15

Sektor di Labor 18

Sektor di Desaroyo Sosial 1

Sentro di Labor 6

                                                                                                              Totaal                                                                                                              42
 

Een vergelijking per ministerie over de jaren 2011, 2012 en 2013

EEn VERgElIjkIng pER mInIsTERIE OVER 
DE jaREn 2011, 2012 En 2013

Aantal
Per 2011

Aantal
Per 2012

Aantal
Per 2013

Ministerie van Algemene Zaken     3 11 12

Ministerie van Financiën   27 17 22

Ministerie van Justitie 139 107 108

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur   13 3 7

Ministerie van Economische Ontwikkeling     4 2 1

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning   40 47 64

Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening   44 30 45

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport     8 12 7

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn   50 45 42

Fractie Staten     1 0 0

Totaal 329 274 308
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 3.2 Aard van de meest voorkomende verzoeken

1. Kas di Bario
De klachten van de burgers tegen Kas di Bario (voorheen Regiokantoor /Ban Bario Bek) 
betroffen alweer het niet met de gewenste voortvarendheid behandelen van aanvragen om 
diverse materiële voorzieningen. Het betreft hierbij voornamelijk de aanvragen voor onder-
standuitkeringen en de toeslag ter aanvulling van het ouderdomspensioen. De vastgestelde 
afhandelingstermijnen worden herhaaldelijk niet nageleefd.

In dit verslagjaar werd een andere contactpersoon van Kas di Bario aangewezen. Hij 
fungeert als contactambtenaar van het hele ministerie van SOAW voor de Ombudsman. 
Hoewel de klachtbehandelaars van de Ombudsman moesten wennen aan de nieuwe si-
tuatie, verliep het contact prettig. Het valt op dat men bij Kas di Bario zijn best doet; als er 
een interventie verzocht wordt, dan wordt op diligente wijze medewerking verleend om 
tot een oplossing te komen. Deze diligente werkwijze heeft ertoe geleid dat het aantal ver-
zoeken over de dienstverlening van Kas di Bario in dit verslagjaar een verlaging vertoont.

2. Domeinbeheer
De meeste verzoeken betroffen in het verslagjaar wederom de lange wachttijden voor de 
afhandeling van ingediende verzoeken om toekenning van het recht op erfpacht op een 
perceel domeingrond, de verzoeken van erfgenamen om verdeling van een vroeger door 
het Eilandsbestuur aan een overleden ouder of grootouder in huur gegeven perceel do-
meingrond; legalisatie van op illegale wijze toegeëigende percelen; de lange wachttijden 
voor de verkaveling van huurgronden en de omzetting van het huurrecht op het verkavelde 
terrein in het recht van erfpacht op een tot het verkavelde terrein behorend perceel.

Domeinbeheer heeft nog steeds geen contactambtenaar aangewezen voor de Ombudsman. 
Op informele wijze krijgen de klachtbehandelaars informatie van één bepaalde medewerk-
er. De overige contacten verlopen echter heel moeizaam door gebrek aan medewerking.
Het aantal verzoeken over de dienstverlening van Domeinbeheer vertoonde in dit verslag-
jaar alweer een verhoging, hetgeen niet verwonderlijk is vanwege het reeds hierboven 
vermelde gebrek aan medewerking. Het oplossen van de klachten door middel van inter-
ventie verloopt zeer moeizaam doordat het ombudsinstituut geen reactie krijgt op aan deze 
organisatie gerichte verzoeken en klachtbrieven. 

3. Publieke Zaken/Burgerlijke Stand
De verzoeken die betrekking hebben op de gedragingen van Publieke Zaken/Burgerlijke 
Stand betreffen voornamelijk de wijze van intrekking of vervallenverklaring van het 
paspoort gedurende de buitensporig lange termijn die de dienst kennelijk nodig heeft om 
een onderzoek te verrichten naar de legaliteit van de persoonsdocumenten van de betrok-
ken burgers.

Het ombudsinstituut wordt ook benaderd met verzoeken die betrekking hebben op de 
lange termijn voor de afgifte van een stamboomverklaring. Deze termijn duurt vaak langer 
dan zes maanden terwijl de stamboomverklaring nodig is voor het afwikkelen van erfenis-
sen en boedelscheidingen. 
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Het aantal klachten tegen deze dienst vertoont in dit verslagjaar een verhoging. 
De Ombudsman constateert dat het aantal klachten per jaar onvoorspelbaar is. In dit 
verslagjaar verliepen de interventies van de Ombudsman bij deze dienst zeer moeizaam.
Ook Publieke Zaken /Burgerlijke Stand heeft geen toegewezen contactpersoon voor de 
Ombudsman.

4. De Toelatingsorganisatie
Vergeleken met het vorige verslagjaar zijn de klachten van rechtzoekende burgers over de 
dienstverlening van deze organisatie gedaald. In totaal werden 77 klachten geregistreerd.

Het betreft hier klachten die voornamelijk betrekking hebben op het gebrek aan voortva-
rendheid waarmee de Toelatingsorganisatie een verzoek om een vergunning tot tijdelijk 
verblijf of een verlenging van de vergunning tot tijdelijk verblijf behandelt.

Enkele redenen waarom de buitenlanders als rechtzoekende burgers de Ombudsman 
benaderen:
-  Afwijzing van een aanvrage tot verblijf nadat het toeristische verblijf reeds overschreden 

is;
-  Overschrijding van de gestelde termijn voor verlengingsaanvrage;
-  Het door enig oorzaak vervallen van de geldigheidsduur van de vergunning;
-  Buitenlanders die binnen de gestelde termijn niet over de vereiste documenten beschik-

ken.

Deze verzoeken zijn bij de Ombudsman niet ontvankelijk aangezien bij de afgifte van een 
beschikking een administratiefrechtelijke voorziening voor de burger openstaat. Deze 
groep “niet-ontvankelijke verzoekers” van de Toelatingsorganisatie voldoet vaak ook niet 
aan de wettelijk gestelde eisen van de Ombudsman.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat aan uitgezette buitenlanders drie jaar achtereenvol-
gend de toegang tot Curaçao wordt ontzegd. Gebleken is dat de buitenlanders zich hieraan 
niet houden.

De klachtbehandelaars van de Ombudsman hebben het contact met de contactambtenaar 
en overige medewerkers van Toelatingsorganisatie ervaren als zeer diligent en prettig.

5.  Ofisina pa Bienestar di Mucha
Ofisina pa Bienestar di Mucha valt sinds 2010 formeel onder de jurisdictie van de 
Ombudsman. Voorheen was deze dienst een landsdienst waarbij interventie op informele 
wijze werd toegepast. Vergeleken met het vorige verslagjaar zijn de klachten van recht-
zoekende burgers over de dienstverlening van deze organisatie gestegen van 4 tot 15. 
De klachten hebben voornamelijk betrekking op het gebrek aan voortvarendheid bij het 
naleven en de invordering van de alimentatiebijdrage door de alimentatieplichtige. Tevens 
wordt het ombudsinstituut benaderd voor advies op het gebied van omgangsregeling, 
ouderlijk gezag en verblijf bij een van de ouders in geval van een dispuut.
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De rechtzoekende burgers met een klacht tegen de betrokken dienst waren aanvankelijk 
heel voorzichtig bij de indiening van hun verzoek(en) bij de Ombudsman. Deze voorzich-
tigheid heeft te maken met angst voor represailles door de raadsonderzoeker. Er kwamen 
tevens klachten binnen over de bejegening van enige raadsonderzoekers.De klachtbehan-
delaars van de Ombudsman hebben het contact met de contactambtenaar van deze dienst 
als diligent ervaren.

6.  Sektor di Labor
De meeste klachten tegen de Sektor di Labor, dat onder het Ministerie van SOAW res-
sorteert, betreffen het (volgens de rechtzoekende burger) niet op voortvarende/diligente 
wijze opstellen van een rapport/verslag ter doorverwijzing voor kosteloze rechtskundige 
bijstand en onvoldoende voortvarendheid bij de afhandeling van bezwaarschriften.

Wanneer de rechtzoekende burgers hun geschil niet eerst voorgelegd hebben aan de Sektor 
di Labor of wanneer zij Sektor di Labor weinig ruimte hebben gegeven na de indiening van 
hun klacht, zijn dit soort klachten niet ontvankelijk bij de Ombudsman.

7. Bestuursorganen
Vergeleken met het vorige verslagjaar waren de schriftelijke klachten van burgers tegen 
bestuursorganen van dezelfde aard. Het betrof vooral het uitblijven van reacties van het 
bestuursorgaan, zodat deze burgers de weg naar de Ombudsman zochten. Een duidelijke 
toename is te zien in het aantal verzoeken tegen de Minister van Bestuur, Planning en 
Dienstverlening, en tegen de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Het aan-
tal klachten tegen de Minister van Justitie en tegen het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid & Welzijn blijft aan de hoge kant.

8. Regering
De meeste verzoeken van de rechtzoekende burgers tegen de Regering in dit verslagjaar 
betreffen klachten die te maken hebben met: 
• het uitblijven van een reactie van de regering op verzoekschriften van ambtenaren over 

het niet corrigeren van hun rechtspositie; 
• het niet naleven van rechterlijke uitspraken;
• klachten van burgers tegen de inwerkingtreding van de Landsverordening Basisverzekering 

Ziektekosten
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HOOFDSTuK 4 
Een aantal door burgers ingediende klachten nader toegelicht.

ministerie van justitie
Het	verzoek
De zaak betreft een verzoek aan de Ombudsman om een onderzoek te verrichten met betrek-
king tot het niet gevolg geven aan de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beschikking in 
een alimentatiezaak. 

De gedraging betreft de onvoldoende voort-
varendheid en onvoldoende diligente wijze 
om gevolg te geven aan de tenuitvoerlegging 
van een rechterlijke beschikking. Mevrouw 
X. benaderde de Ombudsman voor een 
aan de Minister van Justitie toe te schrijven 
gedraging van Ofisina pa Bienestar di Mucha 
(Voogdijraad). Mevrouw X. verklaarde dat 
de vader van hun kind niet bijdroeg in de 
kosten van verzorging en opvoeding van 
hun kind, ofschoon hij inkomsten uit arbeid 
en eveneens een AOV-uitkering geniet. Zij 
verklaarde dat zij een verzoekschrift heeft 

ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en 
van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, aangezien zij onvoldoende inkomsten heeft om in de 
opvoeding en verzorging van de minderjarige te voorzien.

Mevrouw X. verklaarde dat het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao bij beschikking heeft 
bepaald dat de vader, ter voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de 
minderjarige het bedrag van Naf. 300,- per maand bij vooruitbetaling zal moeten uitkeren 
aan Ofisina pa Bienestar di Mucha, een en ander tot de dag waarop de minderjarige de 
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Mevrouw X. verklaarde dat zij sindsdien bij Ofisina pa Bienestar di Mucha probeert te 
bewerkstelligen dat het kind, conform de gerechtelijke uitspraak, over bovengenoemd 
bedrag kan beschikken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Concrete resultaten zijn 
echter niet geboekt. Zij benaderde de Ombudsman omdat zij tijdens haar laatste contact 
met Ofisina pa Bienestar di Mucha vernomen heeft dat de Sociale Verzekeringsbank niet 
akkoord is gegaan met het verzoek van Ofisina pa Bienestar di Mucha om beslag te leggen 
op de AOV-uitkering die de vader ontvangt. Voorts verklaarde Mevrouw X. dat het voor 
haar onbegrijpelijk is dat Ofisina pa Bienestar di Mucha bovenvermelde beschikking niet 
heeft uitgevoerd, aangezien zij vanaf het begin op de hoogte waren dat de vader eveneens 
inkomen geniet uit arbeid.
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Het	onderzoek	
Naar aanleiding van het bovenstaande deed de Ombudsman enige onderzoekswerkzaam-
heden. Zij voerde verschillende telefoongesprekken met de contactambtenaar van Ofisina 
pa Bienestar di Mucha en de contactfunctionaris van de Sociale Verzekeringsbank. Na haar 
onderzoek verstuurde de Ombudsman een brief naar de Minister van Justitie door tus-
senkomst van de Secretaris van Ofisina pa Bienestar di Mucha, waarbij de klacht officieel 
aangeboden werd.
De reactie op de brief van de Ombudsman luidde als volgt: “Opvolgend het advies van 
het Gerecht, is een nieuw verzoek naar de SVB verstuurd waarbij gevraagd wordt om het 
toegestane bedrag conform Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering P.B. 1960, 
artikel 18, lid 1sub c. te berekenen en alsnog op de bankrekening van Ofisina pa Bienestar 
di Mucha te storten”.
Na ongeveer 1 maand werd de Ombudsman op de hoogte gesteld dat SVB was overgegaan 
tot inhouding op de AOV-uitkering van de bedoelde vader als alimentatieplichtige.

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is onbehoorlijk. Het verzoek van Mevrouw X. is 
gegrond. Er was onvoldoende inlevingsvermogen. Mevrouw X.. heeft geen tussenbericht 
ontvangen en er was onvoldoende feedback/afstemming tussen de twee genoemde instan-
ties.

ministerie sociale Ontwikkeling arbeid en welzijn
Het	verzoek	
De zaak betreft een verzoek aan de Ombudsman om interventie te verrichten in verband 
met de onvoldoende voortvarende wijze waarop een aanvraag naar rechtskundige bijstand 
wordt afgehandeld.

Deze gedraging van het Ministerie van 
Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn 
/ Sector Arbeid is aan de Minister van 
Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
toe te schrijven. De heer P. verklaarde dat 
hij gedurende 26 jaar werkzaam was bij 
een bekend bedrijf. Gedurende een onder-
houd met zijn personeel informeerde de 
werkgever hen dat hij een regeling zou 
treffen met de werknemers die inmiddels 
de 70-jarige leeftijd hadden bereikt. De 
werkgever informeerde de heer P. en zijn 
collega’s die in deze groep vielen, dat zij 

nog 7 maanden moesten werken, waarna hij hun de aan hen verschuldigde rechten zou 
betalen. De heer P. verklaarde dat de werkgever achteraf van gedachte was veranderd en 
een andere beslissing had genomen die in het nadeel van de bedoelde groep was.

Dat was dan ook de reden waarom de heer P. naar bedoeld ministerie ging om navraag te 
doen en zich van zijn rechten te verzekeren. Hij verklaarde dat hij al 6 maanden in afwach-
ting was van het resultaat van het onderzoek van de Sector Arbeid met betrekking tot zijn 
klacht. 
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Bij navraag over het verloop van de behandeling van zijn klacht kreeg hij steeds te horen 
dat men bezig was met het opstellen van een verslag.
De heer P. benaderde de Ombudsman met het verzoek om voor hem bij Sector Arbeid 
te bemiddelen, zodat het verslag tijdig doorgestuurd zou worden naar het Ministerie 
van Justitie. Dan zou hij in aanmerking komen voor kosteloze rechtskundige bijstand 
(Landverordening Kosteloze Rechtskundige Bijstand P.B. 1959 no. 198).

De	interventie
Naar aanleiding van het bovenstaande intervenieerde de Ombudsman bij de Sector Arbeid. 
Aan de Ombudsman werd medegedeeld dat de bemoeienissen met de werkgever nog 
gaande waren. Sector Arbeid was in veronderstelling dat de werkgever op een subtiele 
wijze bezig was met het omzeilen van de ontslagwet (Landsverordening Beëindiging 
Arbeidsovereenkomsten P.B. 1972, no. 111, en P.B. 2004, no. 16). De medewerker belast met 
de zaak gaf aan de Ombudsman te kennen dat hij een laatste poging wilde ondernemen om 
tot een oplossing te komen in deze zaak. Hij zou de Ombudsman op de hoogte houden. Na 
ongeveer 6 weken informeerde de heer P. de Ombudsman dat zijn verzoek om kosteloze 
rechtsbijstand was toegewezen en dat hij een advocaat toegewezen zou krijgen.

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is onbehoorlijk. Het verzoek van de heer P.  is gegrond. 
De overheid dient snel en diligent op verzoeken te reageren.

ministerie van Bestuur planning en Dienstverlening 
Het	verzoek
De zaak betreft een verzoek aan de Ombudsman om een interventie te verrichten bij 
Afdeling Publieke Zaken/Burgerlijke Stand, opdat verzoeker de Nederlandse nationaliteit 
behoudt. 

Het verzoek betreft een aan de Minister 
van Bestuur, Planning en Dienstverlening 
(BPD) toe te schrijven gedraging van de 
Afdeling Publieke Zaken / Burgerlijk Stand. 
De heer Y. verklaarde dat hij op 12 juli 1986 
is erkend door een man (erkenner) met een 
Nederlandse nationaliteit. Op het moment 
van de erkenning was de erkenner ge-
trouwd met een andere vrouw dan de 
moeder van de heer Y.. De moeder van de 
heer Y. heeft de Dominicaanse nationaliteit. 

De heer Y. stelt dat hij sinds 10 juni 1991 woonachtig is op Curaçao en al in het bezit was 
van een geldig Nederlands paspoort. Een exemplaar is aan de heer Y. afgegeven op 14 sep-
tember 1992 en wederom in mei 2006. Bij beschikking van 29 mei 2012 heeft de Afdeling 
Publieke Zaken echter geweigerd om aan de heer Y. een nieuw paspoort te verstrekken. 
Tegen deze beschikking heeft de heer Y. op 9 juli 2012 een bezwaarschrift ingediend, welk 
bezwaarschrift bij beschikking van 30 augustus 2012 ongegrond is verklaard. De heer Y. 
heeft tegen de bestreden beschikking beroep ingesteld.
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Het	onderzoek
De Ombudsman heeft haar onderzoek verricht en stelde het volgende vast:
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft bij uitspraak d.d. 10 april 2013 (zaaknr: LAR 
2012/58180) bepaald dat als gevolg van artikel 330, eerste lid, aanhef en onder b, van het 
Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen (hierna: BWNA) zoals de bepaling tot en 
met 15 januari 2001 luidde, een erkenning nietig is indien zij is gedaan door een gehuwde 
man, wiens huwelijk meer dan 306 dagen voor de geboortedag van het kind is voltrokken.

Het feit dat aan betrokkene eerder een Nederlands paspoort is verstrekt doet volgens het 
gerecht aan het voorgaande niets af. Enig beroep op de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, waaronder het vertrouwensbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel, kan verzoeker 
niet baten, gelet op de limitatieve opsomming van de wijzen waarop het Nederlanderschap 
als gevolg van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) wordt verkregen.

Volgens het gerecht is het gevolg daarvan dat de heer Y. wordt geacht nooit de Nederlandse 
nationaliteit te hebben gehad en hij, gelet op het bepaalde in artikel 9 van de paspoortwet, 
geen recht heeft op een Nederlands paspoort.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de Ombudsman de heer Y. een uitvoerige uitleg 
gegeven. Vervolgens heeft de Ombudsman op informele wijze een begeleide afspraak voor 
de heer Y. geregeld bij de Toelatingsorganisatie voor de behandeling van zijn documenten, 
nu hij niet meer over het Nederlandse paspoort beschikt.

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is behoorlijk. De klacht van de heer Y. is ongegrond 

ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning (VV&Rp)
Het	verzoek
De zaak betreft een verzoek aan de Ombudsman om een onderzoek te verrichten in ver-
band met de locatie van verkeersdrempels.  

Het verzoek betreft een aan de Minister van Verkeer, 
Vervoer en Ruimtelijke Planning toe te schrijven 
gedraging van Openbare Werken bestaande uit het 
uitblijven van een reactie op de brief van de heer M. 
gericht aan de directie van Openbare Werken. 
De heer M. klaagde over de plaatsing van verkeers-
drempels bij de ingang naar zijn erf.
De heer M. verklaarde dat hij dagelijks waarneemt hoe 
bestuurders met de intentie om de drempels te ont-
wijken op een onverantwoorde wijze helemaal naar 

links uitwijken, naar het gedeelte dat als trottoir dient.  De heer M. verklaarde dat hij al twee keer 
bijna aangereden was door uitwijkende bestuurders.  Aangezien de drempels pal voor zijn erf 
geplaatst waren, liepen hij en zijn gezinsleden het risico aangereden te worden op het 
moment dat zij de tuinpoort uit wilden lopen of rijden, met alle gevolgen van dien. 
De heer M. illustreerde zijn klacht met diverse foto’s van uitwijkende auto’s. 
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Tevens verzamelde zich door de plaatsing van de drempels zwerfvuil op voor zijn poort, 
hetgeen overlast veroorzaakte.
De heer M. verklaarde dat regelmatig verkeersgevaarlijke situaties door de uitwijkende 
auto’s werden veroorzaakt. Hij drong er in zijn brief op aan dat het bestuursorgaan op korte 
termijn de drempels diende te verwijderen of naar een verderop gelegen plek in de straat 
te verplaatsen.

Het feit dat een (gepensioneerde) burger geen reactie van de overheid ontvangt op zijn 
brief waarin hij dringend aandacht vraagt voor verkeersgevaarlijke situatie ervoer de heer 
M. als teleurstellend en als een bewijs dat de overheid zich niet hulpvaardig opstelt om de 
burger bij te staan.

Het	onderzoek	
Aan de hand van de overgelegde foto’s kreeg de Ombudsman een beeld van de 
gevaarlijke situatie ter plaatse. De Ombudsman stelde de betrokken Minister schrifte-
lijk in kennis van de klacht. Binnen de gestelde termijn reageerde de Minister van 
VV&RP. In zijn brief deelde hij aan de Ombudsman mede dat de drempels zullen 
worden weggehaald omdat deze in strijd met de juiste verkeersregels zijn geplaatst.

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is onbehoorlijk. Het bestuursorgaan dient gemaakte 
fouten zo gauw mogelijk te herstellen 

ministerie financiën
Het	verzoek	
De zaak betreft een verzoek aan de Ombudsman om een interventie te verrichten in 
verband met de trage wijze waarop de uitbetaling van een stagevergoeding plaatsvond. 

Het verzoek betreft een aan de Minister van Financiën toe te schrijven gedraging van de afde-
ling Financieel Beleid & Begrotingsbeheer. 
De heer N. benaderde de Ombudsman 
en verklaarde dat hij in juli 2012 een 
verzoek had ingediend voor een stage-
plek bij het Ministerie van SOAW. De rele-
vante vereisten, documenten en akkoord-
verklaring voor zijn stage zijn begin juli 
2012 naar het Ministerie van SOAW (lees 
stagebegeleider) verstuurd. De heer N. ver-
klaarde dat de stage in principe 20 weken 
zou duren.

Hij zou op 3 september 2012 beginnen en op 11 januari 2013 zijn stage afronden. De over-
eengekomen stagevergoeding was f. 530, - per maand, in overeenstemming met de bij de 
overheid geldende regels (volgens circulaire van 31 januari 2014 nr. 2013/073945) voor de 
betaling van HBO-stagiaires. Tien maanden nadat zijn stageperiode was beëindigd, had hij 
zijn vergoeding nog steeds niet ontvangen.
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Ofschoon de heer N. nog geen stagevergoeding had ontvangen, heeft hij toch zijn mede-
werking verleend en zelfs ingestemd om zijn stageduur tot eind juli 2013 te verlengen. Uit 
eigen onderzoek was hem gebleken dat het document van de uitkering van zijn vergoeding 
in behandeling was bij de afdeling Financieel Beleid & Begrotingsbeheer. 

De	interventie
De Ombudsman intervenieerde bij een contactfunctionaris van de afdeling Financieel 
Beleid & Begrotingsbeheer. De functionaris informeerde de Ombudsman dat de aanvrage 
niet diligent kon worden afgehandeld, aangezien het ministerie SOAW de voorgeschreven 
procedure voor het aannemen van een stagiaire niet had gevolgd. Aan verzoeker was 
zonder goedkeuring van de Minister een stageplaats aangeboden. Aangezien de heer N. aan 
alle voorgeschreven vereisten had voldaan en inmiddels tewerkgesteld was bij SOAW zou 
het verzoek om hem een stageplaats aan te bieden alsnog worden goedgekeurd.

Nadat het document voorzien was van een positief advies van de afdeling Financieel Beleid 
& Begrotingsbeheer, werd het doorgestuurd naar het Ministerie van Bestuur, Planning 
en Dienstverlening voor verdere afhandeling. De Ombudsman heeft hierna bij verschil-
lende functionarissen bemiddeld teneinde de afhandeling van bedoelde aanvraag alsnog 
te bespoedigen. In de maand augustus 2013 ontving de heer N. eindelijk de aan hem ver-
schuldigde stagevergoeding. 

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is onbehoorlijk. Het verzoek van de heer N. is gegrond. 
De overheid heeft niet op voortvarende en diligente wijze gehandeld. De overheid dient 
steeds op voortvarende wijze te werken en administratief nauwkeurig te zijn. Er behoort 
ook een betere afstemming/coördinatie tussen de verschillende diensten te zijn.

ministerie van gezondheid, milieu en natuur (gmn)
Het	verzoek	
De zaak betreft in eerste instantie een verzoek bij de Ombudsman om een onderzoek in te 
stellen naar een optreden van de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede 
voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna de Kustwacht). Tijdens 
het onderzoek van de Ombudsman bij de Kustwacht werd het onderzoek uitgebreid naar 
de Minister van GMN voor het toewijzen van een scheepsgevaarlijk visgebied aan de heer 
S. De heer S. is visser van beroep. 

Samen met twee andere vissers benaderde 
hij de Ombudsman over een gedraging van 
de Kustwacht. De vissers verklaarden dat 
zij door twee opsporingsambtenaren van 
de Kustwacht benaderd werden die hen 
opdroegen hun treknet te verwijderen van 
de plaats waar ze met hun treknet aan het 
vissen waren.Volgens de heer S. werden zij 
door het dreigende en autoritaire optre-
den van de opsporingsambtenaren van 

de Kustwacht gedwongen het treknet onmiddellijk te verwijderen, waardoor het treknet 
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werd beschadigd en de visvangst verloren ging. Volgens de vissers waren zeer veel kosten 
gemaakt voor onder meer de betaling van helpers en duikers bij het uitzetten van het trek-
net. Volgens de vissers gaven de opsporingsambtenaren als reden van hun handelen het feit 
dat het treknet de opening van de ingang van de pier waar ze aan het vissen waren, blok-
keerde. De heer S. verklaarde dat er gewoonlijk op bedoelde plek geen boten aanmeren 
en dat de betreffende viszone binnen het aan hem toegekende visgebied lag waarvoor hij 
een visvergunning heeft. Bovendien is het zeer ongebruikelijk dat boten rond twee uur ’s 
nachts op die plek aanmeren. 

De vissers waren de mening toegedaan dat er sprake was van machtsmisbruik en dat 
de opsporingsambtenaren een meer begripvolle en redelijke houding hadden kunnen 
aannemen, rekening houdend met het grote financiële nadeel dat een onmiddellijke ver-
wijdering van het treknet tot gevolg zou hebben. De vissers waren de mening toegedaan 
dat bij een redelijke belangenafweging de opsporingsambtenaren niet zouden hebben 
aangedrongen op de verwijdering van het treknet, omdat het algemeen bekend is dat de 
plek waar het treknet was uitgezet geen gevaar oplevert voor de scheepvaart. Zij meenden 
dat, indien de Kustwacht de door hen verzochte drie uren uitstel had gegeven, het treknet 
om 05.00 uur ’s ochtends met behulp van de duikers en de helpers zonder schade of ver-
lies van de visvangst uit het water verwijderd zou zijn geweest. De heer S. is de mening 
toegedaan dat de Kustwacht aansprakelijk is voor deze schade omdat het optreden van de 
Kustwacht onrechtmatig en onbehoorlijk was en de directe oorzaak is van de opgelopen 
schade.

Het	onderzoek
De Ombudsman heeft in de onderhavige zaak een Nota van Voorlopige Bevindingen uit-
gebracht op 18 juni 2013. Partijen hebben vier weken de tijd gekregen om op de in deze 
Nota vermelde bevindingen te reageren. De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 
(hierna: Minister van GMN) heeft bij brief van 20 augustus 2013, zaaknummer 2013/034867 
gereageerd op de Nota van de Ombudsman. De Kustwacht heeft bij schrijven van 30 juli 
2013, nr. 2013/1191/KW/A een reactie aan de Ombudsman doen toekomen. 

Op grond van het door de Ombudsman verrichte onderzoek is komen vast te staan dat in 
de onderhavige zaak niet met zekerheid gesteld kon worden wat de feitelijke toedracht 
van de onderzochte gedragingen was. De verklaringen van de vissers, de Minister van GMN 
en de Kustwacht waren zeer uiteenlopend en de klachten van de visser(s) die gericht 
waren tegen de Kustwacht konden uiteindelijk niet met voldoende bewijzen (bijvoorbeeld 
getuigen) worden gestaafd. Tijdens het onderzoek is evenwel gebleken dat het visver-
gunningbeleid van de Minister van GMN niet voldoet aan de beginselen van behoorlijk 
bestuur en dat in het onderhavige geval een visvergunning aan de heer S. was afgegeven 
voor een scheepsgevaarlijk gebied, zonder dat voor de afgifte het deskundige advies van de 
Haveninspectie terzake was verzocht.
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Het	oordeel
De Ombudsman heeft ingevolge artikel 25, vijfde lid van de Landsverordening Ombudsman 
geen oordeel uitgesproken over de gedraging van de Kustwacht. De Ombudsman heeft ten 
overvloede in haar rapport diverse aanbevelingen gedaan aan de Minister van GMN ter 
verbetering van het visvergunningbeleid en -procedure.

ministerie Economische Ontwikkeling 
Het	verzoek
De zaak betreft een verzoek bij de Ombudsman om een interventie te verrichten bij 
de afdeling Ondernemen voor het uitblijven van uitsluitsel op de aanvraag van een ves-
tigingvergunning. De heer W. benaderde de Ombudsman met het verzoek om een interven-
tie te verrichten naar een aan de Minister van Economische Ontwikkeling toe te schrijven 
gedraging van de afdeling Ondernemen. De heer W. verklaarde dat hij op 15 augustus 2013 
een verzoek had ingediend bij het Vergunningenloket om een kopie van zijn vestigingsver-
gunning in ontvangst te mogen nemen. De tijdelijke verblijfsvergunning van de heer W. zou 
op 4 december 2013 verlopen. De heer W. verklaarde dat hij een kopie van de vestiging 
van zijn bedrijf nodig had om een aanvraag tot verlenging van zijn verblijfsvergunning te 
kunnen indienen.

De	interventie
Naar aanleiding van het bovenstaande verrichtte de Ombudsman een interventie bij 
de afdeling Ondernemen. De Ombudsman werd hierbij door een medewerker van 
Ondernemen geïnformeerd dat de heer W. in het kader van het Brooks Tower Akkoord

10
 

een verzoek om verlenging van zijn vestigingsvergunning had ingediend. Dit verzoek werd 
na de sluitingsdatum voor de indiening van een verlenging op grond van het Brooks Tower 
Akkoord ingediend, met het gevolg dat het verzoek van de heer W. niet langer op grond 
van de voorwaarden van voornoemde procedure kan worden afgegeven. De heer W. dient 
een nieuwe vestigingsvergunning aan te vragen die strengere eisen stelt aan de aanvrager. 
Door gewijzigde omstandigheden in het bedrijf van de heer W. kan hij niet voldoen aan 
de nieuwe voorwaarden voor afgifte van een vestigingsvergunning. Verzoeker komt om 
bovengenoemde redenen dan ook niet in aanmerking voor een nieuwe vestigingsvergun-
ning. Het verzoek van de heer W. werd afgewezen.

Het	oordeel
De gedraging van het bestuursorgaan is behoorlijk. Het verzoek van de heer W. is onge-
grond.
 

10 Voor meer informatie over het Brooks Tower Akkoord, zie ‘Rapportage optimaliseren vreemdelin-
genproces op de Nederlandse Antillen. Brooks Tower Akkoord: een project. Den Haag 15 septem-
ber 2010
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HOOFDSTuK 5 
De bedrijfsvoering van het Bureau Ombudsman Curaçao

5.1 Personele aangelegenheden
Zoals in het jaarverslag van 2012 werd aangekondigd, heeft de Ombudsman in 2013 haar 
team uitgebreid. Met ingang van 1 september 2013 is een jurist in dienst genomen, terwijl 
in het verslagjaar de formele beslissing genomen is om een klachtbehandelaar in dienst 
te nemen.11 Met de komst van deze medewerkers is het Bureau van de Ombudsman aan-
zienlijk versterkt, hetgeen een positief effect heeft gehad op de ondersteunende taken ten 
behoeve van de Ombudsman.

5.2 Huisvesting
De Ombudsman heeft op 1 augustus 2013 samen met haar team een nieuw gebouw 
betrokken. Hiermee is één van de belangrijkste doelstellingen die voor 2013 waren gesteld 
bereikt. Het gebouw is gelegen aan de Scharlooweg 41, biedt de technische en infra-
structurele mogelijkheden die door de Ombudsman werden nagestreefd en is zeker een 
aanwinst voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Ombudsman en haar Bureau. 
Het gebouw wordt gehuurd van HWM Private Foundation.

5.3 Gevolgde trainingen en cursussen
In 2013 hebben de Ombudsman en haar team diverse cursussen en trainingen gevolgd 
waarvan de belangrijkste waren:
Kennisuitbreidingsbezoek in Nederland v.w.b. Kinderrechten   30 maart - 7 april 2013
Myers Briggs Type Indicator (MBTI) training     13 september 2013
Websitebeheer         11 november 2013
Conferentie van Instituto Latino Americano de Ombudsman   12 - 17 november 2013

5.4 Financiële verantwoording
Ingevolge de artikelen 11, derde lid en artikel 27, eerste lid van de Landsverordening 
Ombudsman geeft de Ombudsman hierbij aan dat aan het instituut van de Ombudsman 
in het verslagjaar een bedrag van Naf 1.732.186,87 is toegekend. Het voormelde bedrag 
kan onderverdeeld worden in Naf 103.500 op de kapitaaldienst en Naf 1.628.686,87 op 
de gewone dienst. De beschikbare middelen op de begroting zijn uitgeput voor een totaal 
bedrag van Naf 1.224.326,54. 12

Het project Versterking Communicatie Ombudsman
In het verslagjaar is het project Versterking Communicatie Ombudsman dat bij USONA is 
ingediend (projectnummer 2011034) afgerond. De eindrapportage is op 24 oktober 2013 
door de Ombudsman bij USONA ingediend.

13
  

11  Deze klachtbehandelaar is op 1 februari 2014 aangevangen met haar werkzaamheden. 
12  Zie de uitdraai d.d. 4 april 2014 van de “Begrotingsuitputting” zoals deze is vastgelegd in de  

 financiële administratie van de overheid (Enterprise One) en die als bijlage is toegevoegd  
 aan dit jaarverslag. 

13  De overeenkomst van projectbeëindiging is op 14 februari 2014 door de Ombudsman 
  getekend.
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5.5 Plaatsopnames en hoorzittingen 
In 2013 heeft de Ombudsman 3 hoorzittingen gehouden en 5 plaatsopnames verricht. 
De plaatsopnames hebben plaatsgevonden te Marichi (2x), te Playa Hala Canoa (1x) en te 
Wishi (2x). 

5.6 Aantal ingekomen en uitgaande stukken
In 2013 heeft de Ombudsman 177 brieven (geen betrekking hebbende op het verrichten 
van een onderzoek) ontvangen en 112 brieven verzonden.

5.7 Rechten van het Kind 
De Ombudsman heeft in het verslagjaar een speciaal inloopspreekuur geïnstitueerd in ver-
band met de rechten van het kind. Besloten is dat elke dinsdagmiddag zal worden vrijge-
houden voor de uitsluitende behandeling van zaken die te maken hebben met de rechten 
van het kind. De behandeling en afhandeling van de binnengekomen zaken vindt plaats 
binnen de kaders van de Landsverordening Ombudsman.

5.8 Rechtspositie Ombudsman van Curaçao
Met ingang van de nieuwe staatkundige status van Curaçao wordt de bezoldiging van de 
Ombudsman bij landsverordening geregeld terwijl de overige rechten en plichten die 
deel uitmaken van de rechtspositie van de Ombudsman geregeld worden bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen. Voormelde landsverordening en landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet vastgesteld. 14

5.9 Andere functies die de Ombudsman bekleedt
Ingevolge artikel 6, vierde lid worden de betrekkingen die de Ombudsman buiten zijn ambt 
vervult, door hem bekendgemaakt. Ter uitvoering van dit artikel volgt hieronder een opgave 
van de betrekkingen die de Ombudsman sinds haar benoeming vervult:
• vanaf 2007 is de Ombudsman Secretaris van de Raad van Toezicht van de Antilliaanse 

Medefinancieringsorganisatie (AMFO);
• vanaf 2010 is de Ombudsman lid van het bestuur van de Caribbean Ombudsman 

Association (CAROA);
• vanaf 2011 is de Ombudsman gastdocent bij het Instituto Superior de Estudios 

Internacionales y Diplomáticos (ISEIDI) en het Centro de Desarrollo de Habilidades 
Profesionales (CEDEHAPRO). Beide organisaties zijn gevestigd te Caracas, Venezuela;

• vanaf 9 mei 2013 is de Ombudsman voorzitter van CAROA; 
• sinds december 2013 verricht de Ombudsman vertaalwerkzaamheden voor het Platform 

for Undocumented Migrants (PICUM).
15
  

14 De Ombudsman heeft er wel kennis van genomen dat in de vergadering van 2 april 2014 van de 
Raad van Ministers, nagenoeg vijf jaar na de benoeming van de Ombudsman, een beslissing is  
genomen om de bezoldiging van de Ombudsman te corrigeren.

15 PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is een non-gou-
vernementele organisatie (NGO) die zich ten doel stelt het respect voor de mensenrechten van 
ongedocumenteerde migranten in Europa te bevorderen. PICUM zoekt de dialoog met organisa-
ties en netwerken met overeenkomstige doelstellingen in andere delen van de wereld.
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HOOFDSTuK 6
De externe relaties van de Ombudsman

6.1 Algemeen
De Ombudsman streeft ernaar om haar werkzaamheden uit te oefenen door middel van 
open communicatie met stakeholders in zowel de lokale als de internationale gemeen-
schap. Gedurende het verslagjaar heeft de Ombudsman een groot aantal bezoekers ont-
vangen en zelf diverse officiële bezoeken afgelegd. In dit hoofdstuk wordt een beknopt 
overzicht van een aantal van deze bezoeken gegeven.

6.2 Ontvangen en afgelegde officiële bezoeken
•	 De Ombudsman heeft op 8 februari 2013 drs. Daniel Hodge, Minister-President van 

Curaçao, ontvangen op haar kantoor.
•	 Op 13 februari 2013 heeft de Ombudsman vertegenwoordigers van de Fundashon drs. 

Marilyn Alcalá-Wallé ontvangen.
•	 De Ombudsman heeft in het kader van een onderzoek de heer Marlon La Roche, 

Havenmeester van Curaçao, op 6 maart 2013 bezocht.
•	 Het Statenlid van het parlement van Aruba, mevrouw drs. Marisol Tromp, heeft op 13 

maart 2013 een bezoek afgelegd bij de Ombudsman van Curaçao. 

Foto: Bezoek Arubaanse Statenvoorzitter mevr. drs. Marisol Tromp

•	 Op 22 maart 2013 heeft de Ombudsman in het kader van een onderzoek vergaderd met 
de Minister-President van Curaçao.

•	 De Ombudsman heeft op 5 april 2013 de plechtige vergadering ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van de parlementaire democratie bijgewoond.

•	 De Staten van Curaçao hebben op 14 mei 2013 een plechtige vergadering gehouden ter 
nagedachtenis van wijlen Statenlid H.M. Wiels. De Ombudsman heeft deze vergadering 
bijgewoond.

•	 Drs. I. Asjes, Minister-President van Curaçao, heeft de Ombudsman op 17 mei 2013 ont-
vangen.

•	 Op 24 juni 2013 heeft de Ombudsman de beëdiging van de tweede waarnemend 
Gouverneur van Curaçao, mevrouw drs. N. Römer-Kenepa, bijgewoond.

•	 De Ombudsman heeft in het kader van een onderzoek op 25 juni 2013 mevrouw 
Licenciada Sonia J. Alvarado Russel, consul-generaal van Venezuela en mevrouw 
Licenciada Mari Morales Vera, vice-consul van Venezuela, ontvangen.
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•	 Op 27 juni 2013 bezocht de Ombudsman de heer Alfonso Vélez Rivas, consul-generaal 
van Colombia.

•	 Op 28 juni bezocht de Ombudsman de consul-generaal van Haïti, de heer Stephan 
D’Ennery Déjoie.

•	 Op 16 juli 2013 heeft de Ombudsman een receptie bijgewoond ter gelegenheid van het 
bezoek van drs. Mark Rutte, Minister-President van Nederland, en zijn delegatie.

•	 Op 5 augustus 2013 vergaderde de Ombudsman met de President van het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, 
Saba en St. Eustatius, mr. Evert-Jan van der Poel. 

•	 Op 8 augustus heeft de Secretaris van de Raad van Ministers, drs. Raul Henriquez, de 
Ombudsman bezocht. 

•	 Op 9 augustus 2013 heeft de consul-generaal van de Verenigde Staten, de heer James 
Moore, de Ombudsman bezocht.

•	 Op 13 augustus 2013 bezocht de consul-generaal van de Dominicaanse Republiek, 
mevrouw Licenciada Carmen Virginia Cardona-van Riet, de Ombudsman. 

•	 De Ombudsman heeft op 30 september 2013 een informele bijeenkomst ter gelegen-
heid van het bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. 
Ronald H. A. Plasterk, bijgewoond.

•	 De Ombudsman heeft op 8 oktober 2013 de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, 
mevrouw Marvelyne Wiels, bezocht.

•	 De Ombudsman heeft op 8 oktober 2013 een onderscheiding overhandigd aan de 
Nationale Ombudsman van Nederland, dr.  Alex Brenninkmeijer, en aan de Gemeentelijke 
Ombudsman van Amsterdam en omgeving, dr. Ulco van der Pol. 16

•	 De Ombudsman heeft op 18 november 2013 een culturele avond bijgewoond ter ere 
van het bezoek van Z.K.H. Koning Willem Alexander en H.K.H. Koningin Máxima.

6.3 Dienstreizen 
Er zijn in 2013 drie (3) dienstreizen gemaakt, twee door de Ombudsman, en één door een 
medewerker van het Bureau.

dienstreizen Ombudsman
4 mei 2013 t/m 10 mei 2013     Sint Maarten
12 november 2013 t/m 16 november 2013    Mexico 

dienstreis medewerker
Keursly Concincion
30 maart 2013 t/m 7 april 2013      Nederland

6.4 Communicatievormen
Communicatievorm      Aantal
Presentaties en lezingen      6
Interviews en talkshows via radio, krant of tv   44
Maandblad ‘Defensor di Pueblo ta Informá’       12
Persberichten            10

16  Beide heren zijn inmiddels afgetreden als Ombudsman.
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HOOFDSTuK 7 
Beleidsvisie voor het jaar 2014

7.1 Algemeen
Zoals gebruikelijk geeft de Ombudsman op deze plaats in het jaarverslag een uiteenzetting 
van de voornemens voor het komende jaar. Deze voornemens hebben betrekking op zowel 
de interne als de externe aangelegenheden van het instituut.

7.2 De inrichting van het Bureau Ombudsman Curaçao
De Landsverordening Ombudsman bepaalt in artikel 10, tweede lid dat de Ombudsman de 
werkwijze en inrichting van het Bureau vaststelt. De Ombudsman wil in 2014 het traject 
afronden waarbij de bestaande functies opnieuw zullen worden beschreven en gewaar-
deerd. Er is in 2012 al een begin gemaakt met de voorbereidingen in dit verband en de over-
heidsdienst belast met organisatieontwikkeling heeft eind 2013 wederom de bereidheid 
uitgesproken om dit traject te helpen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het opstellen van het 
personeelsreglement dat voorgeschreven wordt in de Landsverordening Ombudsman.17 

7.3 Uitbreiding personeelsbestand
De Ombudsman is voornemens om in 2014 de vacant geworden functie van Secretaris van 
de Ombudsman op te vullen. Verder wil de Ombudsman het traject inzake de wijziging van 
de organisatiestructuur afronden, teneinde meer expertise in huis te halen om mogelijke 
integriteitsschendingen zelf te onderzoeken. De formele voorstellen hiertoe zijn reeds in 
behandeling bij de overheid. 18

7.4 Samenwerking met andere Hoge Colleges van Staat 
De Ombudsman zou in 2014 een verdere toenadering tot de andere Hoge Colleges van 
Staat willen bewerkstelligen. Vanwege de gelijksoortige aard van deze instituten kan het 
voor alle betrokkenen voordelig zijn om ervaringen met elkaar te delen. Waar mogelijk 
zal een collectieve aanpak worden verkend van veel voorkomende en instituut over-
 schrijdende knelpunten en/of vraagstukken, rekening houdende uiteraard met de onafhanke-
lijkheid van de diverse Hoge Colleges. Korte en open communicatielijnen zijn in dit ver-
band van groot belang.

7.5 Intensiveren voorlichtingstraject
Door het geven van meer voorlichting aan het ambtelijke apparaat hoopt de Ombudsman 
te kunnen bereiken dat de overheid in het kader van de Landsverordening Ombudsman 
beter gaat presteren. In het verlengde hiervan is het van belang om op te merken dat de 
Ombudsman thans beschikt over een eigen ruime voorlichtingszaal, zodat het geven van 
voorlichting “in huis” kan geschieden. De Ombudsman zal de overheid in 2014 hierover 
benaderen om concrete afspraken te maken.

17  Zie artikel 10, derde lid van de Landsverordening Ombudsman.
18 De Raad van Ministers heeft op 9 april 2014 ingestemd met de indienstneming van een kandidaat 

voor de functie van Secretaris van de Ombudsman.
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7.6 Rechten van het Kind
De Ombudsman is voornemens om in 2014 actief voorlichting te gaan geven betreffende 
de rechten van het kind. In dit verband zal de Ombudsman dan ook, in overleg met de 
verschillende schoolbesturen van Curaçao, voorlichtingssessies organiseren voor school-
gaande kinderen en adolescenten. De voorlichtingssessies zullen voornamelijk betrekking 
hebben op het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De kinderen 
en adolescenten zullen tevens de kans krijgen om kennis te maken met de Ombudsman 
en haar dagelijks werk. Zoals al eerder vermeld is de Ombudsman begonnen met een spe-
ciaal inloopspreekuur voor zaken die te maken hebben met de rechten van het kind. Dit 
spreekuur wordt thans elke dinsdag gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur. De Ombudsman 
zal dit spreekuur in 2014 handhaven.

7.7 Aanpassing van de Landsverordening Ombudsman
De Ombudsman heeft in het verslagjaar een verzoek ingediend bij de Staten van Curaçao 
om de Landsverordening Ombudsman te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen hebben 
betrekking op de reikwijdte van de rechtsmacht van de Ombudsman en de gevolgen die 
het bewust niet voldoen aan de bepalingen van deze landsverordening zouden moeten 
hebben. De voorgestelde wijzigingen zullen de Ombudsman in staat stellen om beter in 
te spelen op meerdere ontwikkelingen en zullen moeten leiden tot een betere (rechts)
bescherming van de burger door de Ombudsman. Vanwege diverse omstandigheden zijn 
de wetsontwerpen in dit kader nog niet ingediend bij de Staten. De Ombudsman is thans 
voornemens om uitgewerkte wetsvoorstellen tot wijziging van de Landsverordening 
Ombudsman in de eerste helft van 2014 bij de Staten in te dienen.

7.8 Rechtspositie Ombudsman
De Ombudsman zal in 2014 het traject starten om zelf de concepten van de wettelijk 
voorgeschreven rechtspositionele regelingen die door de Landsverordening Ombudsman 
zijn aangegeven, op te stellen. Het betreft in elk geval de Landsverordening tot regeling van 
de Bezoldiging van de Ombudsman en het landsbesluit, houdende algemene maatregelen 
waarin de overige rechtspositionele aanspraken van de Ombudsman moeten worden gere-
geld. De Ombudsman spreekt de hoop uit dat deze aanzet de regering c.q. de overheid 
ertoe zal bewegen om deze regelingen zo snel mogelijk vast te stellen.
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TOT SLOT
Van de doelstellingen die de Ombudsman in 2012 had gesteld kan worden geconcludeerd 
dat deze grotendeels zijn gerealiseerd. Dit maakt dat het verslagjaar kan worden bestem-
peld als een positief en succesvol jaar. 

Het jaar 2013 was verder een jaar van relatieve stabiliteit vanuit bestuurlijk oogpunt. De 
Ombudsman spreekt de hoop uit dat deze stabiliteit te zijner tijd vertaald zal worden in 
het versterken van het ambtelijke apparaat. Het instellen van klachtenafdelingen binnen de 
ministeries, dan wel binnen de diverse overheidssectoren, zou in dit kader een goed begin 
zijn. Een beter functionerend apparaat heeft in ieder geval tot gevolg een betere dienstver-
lening, zowel naar de burger als naar het bestuur toe. 

Het is de wens van de Ombudsman dat de positieve ontwikkelingen die in 2013 zijn begon-
nen, ook in 2014 zullen worden voortgezet. Dit kan worden bereikt indien alle individuen 
en instituten die deel uitmaken van de gemeenschap wederzijds respect en een 
transparante en professionele houding tonen. Deze begrippen moeten de leidraad vormen 
voor ons dagelijks handelen. 

De Ombudsman verbindt zich hierbij om haar wettelijk voorgeschreven taken met de 
uiterste zorg te blijven verrichten en benadrukt tot slot haar overtuiging dat behoorlijkheid 
van bestuur een van de belangrijkste pijlers is voor de ontwikkeling van een gezonde 
samenleving.

Willemstad, juli 2014

De Ombudsman van Curaçao
mr.  Alba M.T. Martijn
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BIJLAGEN
• Begrotingsuitputting

• Program: the Third Curaçao  
   International Ombudsman 
   Conference 

• Communique - Engels

• Communique - Spaans

• Landsverordening Ombudsman

Jaarverslag 2013 | Ombudsman van Curaçao52



Jaarverslag 2013  | Ombudsman van Curaçao 53

Begrotingsuitputting
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PROGRAM OF THE THIRD CURAÇAO 
INTERNATIONAL OMBUDSMAN CONFERENCE 

 
Organized by

         
the Office of the Ombudsman of Curacao and 

the Caribbean International University

held in the WORLD TRADE CENTER

September 16 - 19, 2013
With the theme:

The role of the Ombudsman as protector of 
the human and social rights
 of children and adolescents



Jaarverslag 2013 | Ombudsman van Curaçao56

Lecturers Dr. Julio Cesar Pineda  - Embassador of the Bolivarian Republic of Venezuela                                                                              
Lic. Nabor Carillo Flores - Executive Secretary of the National Committee of Human  
       Rights of Mexico                                   
Dr. Celeste Liendo Liendo           - Executive Secretary of the Committee of
       Internal Affairs of the Parliament of the Bolivarian Republic 
       of Venezuela                                                                                                                                        
Dr. Jefferson Aparecido Dias     - Procurator of the Republic Sao Paolo of 
       Brazil                                                                                              
Dr. Ricardo Ariel RIVA                 - Public Defender of the of the people of the 
       City de Neuquén, Argentina                                                                                      
Dr. Wendy Torres                          - General Director of the Foundation Juan    
       Vives  Suria, Human Rights Academy of the   
       Bolivarian Republic of Venezuela
Dr. Larry Devoe           - Director of Legal Affairs of the 
       Office of the Ombudsman of Bolivarian Republic of 
       Venezuela  
Madame Florence Elie                  - Protector of the People of Haiti 
Ms. Lilana Keith MBA BA - Representative of the Platform for International Cooperation  
       on Undocumented Migrants 
Mrs. Carla van Os LL.M.               - Legal Advisor for the organization Defense for 
        Children - Amsterdam                                                                                                                             
Dr. Michele Reis                             - Diaspora Professor at the University of West Indies     
                                                                           
Mrs. Tamara Salsbach MSc. LL.M. - Senior Legal Advisor of the Centre for Information 
           and Formation of Minors - Curaçao                                            
 Sarai Perez Aquerreta MSc          - Representtive of  Institute  of Investigation of the 
        South - Venezuela                                      
Conference Coordinator                                                                                                                                      
Mr. Keursly Concincion  LL.M.     - Acting Director and Chief Legal 
         Council of the Office of the Ombudsman of Curaçao 
Program Coordinator 
Mrs. Jeannette Juliet-Pablo - Policy Advisor of the Minister of Social Development, 
       Labor & Welfar                                        
Hosts                                                                                                                                                                                                                        
Dr. Carmelo De  Stefano  - CEO of the Caribbean International University (CIU)                                                                                 
Ms. Alba Martijn LL.M.  - Ombudsman of Curacao

                                    OPENING CEREMONY –SEPTEMBER 16, 2013
Date September 16, 2013 OPENINGS CEREMONY
Venue Auditorium World Trade Center, Piscadera  Bay  
19.00 - 19.10 Opening                                                                                                           

Master of ceremony – Mr. Hernan Grüber
19.10 - 19.25 Invocation                                                                                                        

Rev. Norwin Josepa                                                                                 
19.25 - 19.35 Word of welcome                                                                                           

Ms. Alba Martijn – Ombudsman of Curacao
19.35 - 20.00 Cultural event                                                                                                  

Children choir - Angelitos
20.00 - 20.30 Keynote speaker                                                                                              

Dr. Carmelo de Stefano 
20.30 - 21.30 Reception
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TIME TOPIC FIRST DAY OF THE 
CONFERENCE – September 17, 2013

SPEAKER

08.00 - 09.00 Registration 
09.00 – 09.15 A word of welcome Ms. Alba Martijn – Host
09.15 – 09.30 Overview of the day Mrs. Jeannette Juliet-Pablo Policy 

Advisor of the Ministry of Social 
Development, Labor & Welfare

09.30 – 10.00 Introduction: The role of the 
Ombudsman as protector of the 
human and social rights of the child 
and adolescent  

Licenciado Nabor Carillo Flores,           
Executive  Director of the  
National committee of Human 
Rights of Mexico (CNDH)

10.00 - 1015 Coffee break
10.15 - 10.45 The Criminal procedures guarantees 

for boys, girls and adolescents in the 
Bolivarian Republic of Venezuela  

Dr. Celeste Liendo Liendo                          
Executive Secretary of the 
Committee of Internal Affairs 
of the Bolivarian Republic of 
Venezuela                         

10.45 – 11.30 The protection of the rights of children 
under courts supervision – the forced 
institutionalization of children and 
adolescents

Dr. Jefferson Aparecido Dias – 
Procurator of the Republic of Sao 
Paolo, Brazil

11.25 - 12.00 Panel discussion Panel discussion                                          
Moderator  - Mrs. Jeannette 
Juliet-Pablo

12.00 - 14.00 Lunch  
14.00 – 15.00 The protection of the rights of the 

minors in Haiti
Madam Florence Elie                                                  
The Protector of the People of 
Haiti

15.00 – 15.30 The  role of the Ombudsman as part 
of the leading system of Venezuela for 
the human rights of boys, girls and 
adolescents

Dr. Wendy Torres - General 
Director of the Foundation Juan 
Vives Suria, Human Rights 
Academy - Venezuela

15.30 - 16.00 The protection of the rights of boys, 
girls and adolescents in the social ser-
vices agencies

Dr. Larry Devoe                                              
Director of the Legal Department 
of the Ombudsman of the 
Bolivarian Republic of Venezuela

16.00 -16.15 Coffee break
16.15 - 16.45                   An evaluation of the role of the 

Ombudsman in the  general  protec-
tion of the rights of the child

Group session
Moderator  - Mrs. Jeannette Juliet 
- Pablo

16.45 Closure
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TIME TOPIC  SECOND DAY OF THE 
CONFERENCE – September 18th, 
2013

SPEAKER

09:00 – 09.45 Introduction: 
The role of the Ombudsman as pro-
tector of the human rights of the 
undocumented minor in large com-
munities

Ms Lilana Keith  MBA BA                                 
Representative of the Platform 
for International Cooperation 
on undocumented migrants

09.45 - 10.30 All children are equal but some 
children are more equal then others

Carla van Os LL.M.                                                
Legal Advisor for Defence for 
Children -Amsterdam

10.30 – 10.45 Coffee break

10.45 – 11.15 The right to a good treatment – a 
progress in the defense and guar-
antee of the human rights of boys, 
girls and adolescents. Changing 
the paradigms from the Bolivarian 
Republic of Venezuela

Dr. Celeste Liendo Liendo                           
Executive Secretary of the 
Committee of Internal Affairs 
of the Parliament of the 
Bolivarian

11.15 – 12.00 Panel discussion - The rights of the 
undocumented minor

Coordinator                                                     
Mrs. Jeannette Juliet -Pablo

12.15 – 14.00 Lunch  

14.00 – 14.45 The position of the undocumented 
minor in the Caribbean perspective

Dr. Michele Reis                                        
Diaspora Professor at the 
University of West Indies

14.45  - 15.30 The right of the child to visit his 
imprisoned unmarried mother 

Alba Martijn LL.M                                
Ombudsman of Curaçao

15.30 – 15.45 Coffee break

15.45 – 16.45
                   

Evaluation of the role of the 
Ombudsman as protector of the 
rights of the undocumented minor

Group session                                              
Moderators                                                     
Keursly Concincion LL.M.                                
Mrs. Jeannette Juliet-Pablo

16.45 Closure
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TIME TOPIC THIRD DAY OF THE 
CONFERENCE – September 19, 2013

SPEAKER

09:00 - 09.30 Good, better, best!!! Aplicacion of 
art. 3.1 Convention on the Rights 
of the Child  “Best interest of the 
child”. According to the Court in First 
Instance  of Curaçao.

Ms. Tamara Salsbach LL.M.                     
Senior adviser of the Centre for 
Information and Formation of 
Minors – [SIFMA} - Curaçao

09.30 – 10.30 Juvenile Punishment Mediation – A 
paragdigmatical change of the school 
punishment system – Auto concept 
and mediation 

Dr. Ricardo Riva Ombudsman of 
the City of Neuquén, Argentina

09.55 – 10.10 Panel discussion
10.10 – 10.25 Coffee break
                                 
10.25 – 11.00   
11.00 – 11.35   
11.35 – 12.00                         

Adaptations of national law 
required to guarantee compli-
ance with the provisions of the 
Convention on the Rights of the Child
:                                           -  regard-
ing the right of the child in general;                                                                     
-  regarding the rights of 
the undocumented child                                                                          
Formulation of the recommended 
adaptations of the law                                                

Chair of the group session
Mr. Keursly Concincion  Mrs. 
Jeannette Juliet - Pablo

12.00 – 14.00 Lunch
14.00 -  15.00 Continued                                                                                                               

Formulation of the recommended 
adaptations in a communiqué with 
recommendations and conclusions

Chair                                                                               
Ms. Alba Martijn  LL.M.                

15.00 - 16.00 Approval of the Communiqué Chair                                                                                  
Ms. Alba Martijn LL.M.

16.00 - 16.15 Coffee break
16.15 – 16.45 Closing remarks  and certificate of 

participation
Dr. Carmelo De  Stefano

17.00 - 18.00 Farewell reception Hall of the World Trade Center

TIME SOCIAL ACTIVITY - Fourth day – 
September 20, 2013

10.00 -11.00     
11.00– 15.00

Boat trip in the Harbor of Willemstad
Shopping in Punda

09.30 meet in the courtyard of the 
Clarion restaurant
15.00 meet in front of the 
Governor’s palace
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Communique - Engels
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Communique - Spaans
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Landsverordening Ombudsman
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DEFENSOR DI PUEBLO DI KÒRSOU

O
MBUDSMAN

Ombudsman Curaçao
Scharlooweg 41

Tel   +5999 461-0303
Fax  +5999 461-9483

E-mail  info@ombudsman-curacao.cw
Webpage www.ombudsman-curacao.cw


