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Hierin wordt aandacht besteed aan onder meer de behandeling van klachten en 

aan de wijze waarop invulling is gegeven aan de bedrijfsvoering van het ins�tuut. 

Daarnaast blikt de Ombudsman terug en wordt er met een kri�sche blik gekeken 

naar de wijze waarop de overheid is omgegaan met de door het ins�tuut in het 

verleden uitgebrachte aanbevelingen.

In vergelijking tot het jaar 2016 was er in 2017 sprake van een toename van het 

aantal bij de Ombudsman ingediende verzoeken. Deze toename schrij� de 

Ombudsman voornamelijk toe aan het feit dat op diverse gebieden extra 

inspanningen zijn verricht om aan het ins�tuut van de Ombudsman meer 

naamsbekendheid te geven. 

Zoals in voorgaande jaren, hee� de Ombudsman ook in 2017 zoveel mogelijk 

getracht om ingediende verzoeken snel en efficiënt op te lossen. In de prak�jk 

zijn ingediende verzoeken dan ook voor een groot deel via rechtstreeks contact 

(via e-mail of telefoon) met het ambtelijke apparaat behandeld. 

De Ombudsman hee� in het verslagjaar verder een aanvang gemaakt met 

diverse formele onderzoeken. Hierbij ging het zowel om onderzoeken op 

verzoek van een rechtzoekende als om onderzoeken uit eigen beweging. Deze 

onderzoeken hadden betrekking op uiteenlopende onderwerpen, zoals 

ervaringen van burgers met de dienstverlening door diverse individuele 

overheidsorganisa�es en de wijze waarop in het ambtelijke apparaat wordt 

omgegaan met mogelijke belangenverstrengeling van medewerkers. 

VOORWOORD
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In di t  vers lag zet  de Ombudsman de 

werkzaamheden uiteen die hij verricht heeft in 

het jaar 2017 



In het kader van de bedrijfsvoering van de Ombudsman zijn in 2017 verder 

diverse ondersteunende processen, zoals een “socialmediacode”, vastgesteld. 

Ook de bestaande gedragscode voor het Bureau van de Ombudsman is herzien 

en opnieuw vastgesteld. Met de vaststelling van een interne klachtenregeling 

door de Ombudsman, is tevens formeel mogelijk gemaakt dat klachten kunnen 

worden ingediend over gedragingen van de Ombudsman en zijn organisa�e. 

Deze interne klachtenregeling beschouwt de Ombudsman als één van de 

hoogtepunten uit het verslagjaar.

Al bij al kan worden geconcludeerd dat de Ombudsman zich in 2017 wederom 

ac�ef hee� opgesteld om de gemeenschap en de overheid op een harmonieuze 

manier bij elkaar te brengen. Het bouwen en onderhouden van bruggen is en 

blij� een belangrijk instrument om de bestuurlijke kwaliteit van Curaçao op een 

posi�eve wijze te beïnvloeden.

 

De Ombudsman van Curaçao,

Keursly Concincion

KEURSLY CONCINCION
OMBUDSMAN VAN CURAÇAO
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1.1  INLEIDING 

In dit hoofdstuk gee� de Ombudsman aan de hand van concrete cijfers een beeld aan van de 
wijze waarop zijn formele aanbevelingen in de periode 2015 – 2016 zijn behandeld. Het is 
van belang om in dit verband op te merken dat een aanbeveling van de Ombudsman niet 
bindend is. Ingevolge de “Landsverordening ombudsman” is een bestuursorgaan echter 
steeds verplicht om gemo�veerd aan te geven in hoeverre het een aanbeveling van de 

1Ombudsman wel of niet zal overnemen . Een aanbeveling is dus niet vrijblijvend. 

1.2  FORMELE AANBEVELINGEN 2015 EN 2016 

2015

RAPPORTEN 

In het jaar 2015 hee� de Ombudsman veer�en (14) formele aanbevelingen gedaan die 
voortvloeien uit twee (2) rapporten. In één rapport zijn der�en (13) aanbevelingen gericht 
aan de Minister van Algemene Zaken en in het andere rapport is één (1) aanbeveling gedaan 
aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

 De Minister van Algemene Zaken hee� geen schri�elijke reac�e gegeven op de 
2aanbevelingen van de Ombudsman.  

 De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hee� niet gereageerd op de 
door de Ombudsman gedane aanbeveling. 

ZORGBRIEVEN

De Ombudsman hee� in 2015 één (1) zorgbrief geschreven aan de Minister van Verkeer, 
Vervoer en Ruimtelijke Planning, waarin één (1) aanbeveling is gedaan omtrent het 
func�oneren van de bij wet ingestelde commissies voor openbaar vervoer. 

 Op deze aanbeveling is geen reac�e gekomen van de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning. 

2016

RAPPORTEN

In 2016 hee� de Ombudsman twaalf (12) rapporten uitgebracht. In deze rapporten zijn 
zeven�en (17) aanbevelingen gedaan. Twaalf (12) aanbevelingen zijn gericht aan de Minister 
van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in elf (11) afzonderlijke rapporten. Van deze 
twaalf aanbevelingen waren er twee eveneens gericht aan de Minister van Financiën. In een 
rapport zijn vijf (5) aanbevelingen gericht aan de Minister van Jus��e.

1 Zie bijlage voor een afschrift van de Landsverordening ombudsman. 
2 Dit rapport van de Ombudsman is in het Parlement van Curaçao behandeld.  
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 De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hee� aangegeven twee van 
de aanbevelingen, opgenomen in één rapport, te zullen overnemen. 

 Op de �en (10) overige aanbevelingen, opgenomen in de �en (10) andere rapporten 
van de Ombudsman, is geen reac�e gekomen van de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning.

 De Minister van Financiën hee� niet gereageerd op de twee (2) aanbevelingen van de 
Ombudsman, die tevens gericht waren aan de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning.

 De Minister van Jus��e hee� de Ombudsman bericht de gedane aanbevelingen te 
zullen overnemen.

ZORGBRIEVEN

De Ombudsman hee� in 2016 drie (3) zorgbrieven geschreven. 

Eén zorgbrief, inhoudende één (1) aanbeveling inzake de dienstverlening door de Kasnan di 
Bario, was gericht aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. 

 Op deze aanbeveling is geen reac�e gekomen van de Minister van Sociale 
Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.

De tweede zorgbrief van de Ombudsman was gericht aan de Minister van Financiën 
en hield één aanbeveling in, inzake het digitaliseringstraject van de diensten van de 
Curaçaose Douane. 

 De Minister van Financiën hee� gereageerd op de brief van de Ombudsman en hee� 
uiteengezet waarom de gedane aanbeveling niet wordt overgenomen.

De Ombudsman hee� verder zijn zorgen geuit in een brief gericht aan de Minister van 
Algemene Zaken, omtrent de geldigheid van de Curaçaose wetgeving die op de 
zogenaamde nega�eve lijst stond. 

 De Minister van Algemene Zaken hee� gereageerd en de Ombudsman schri�elijk 
bericht aandacht te hebben voor de gesignaleerde situa�e. 

1.3  DE REACTIE OP DE AANBEVELINGEN VAN DE OMBUDSMAN IN CIJFERS

2015

RAPPORTEN

Op de in 2015 uitgebrachte rapporten hee� de Ombudsman in 0% van de gevallen een 
schri�elijke reac�e gekregen. De overheid hee� derhalve in 0% van de gevallen schri�elijk 
aangegeven de aanbevelingen van de Ombudsman wel of niet te zullen overnemen.
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ZORGBRIEVEN

Op de door de Ombudsman uitgebrachte zorgbrief is geen reac�e ontvangen. Dit komt 
overeen met 0%. 

2016

RAPPORTEN

Van de in 2016 uitgebrachte rapporten hee� de Ombudsman in 8,33% van de gevallen een 
schri�elijke reac�e ontvangen. Van deze 8,33% hee� de overheid in 41,18% van de gevallen 
aangegeven de aanbeveling van de Ombudsman te zullen overnemen. 

ZORGBRIEVEN

De Ombudsman hee� in 2016 op 66,67% van de geschreven zorgbrieven een reac�e 
ontvangen. In deze gevallen hee� de overheid aangegeven 33,33% van de gedane 
aanbevelingen te zullen overnemen.

1.4 CONCLUSIE

De tekst van de Landsverordening ombudsman laat er geen twijfel over bestaan dat een 
bestuursorgaan al�jd moet reageren op aanbevelingen van de Ombudsman. Voornamelijk 
vanwege het feit dat deze aanbevelingen niet bindend zijn, is dit uitgangspunt zeer 
belangrijk bij het meten van de effec�viteit van het ins�tuut.

Uit de cijfers genoemd in onderdeel 1.3 van dit verslag blijkt dat de door de wetgever 
vastgestelde norm bij lange na niet wordt gehaald in de formele sfeer. Dit staat in schril 
contrast tot de werkzaamheden die de Ombudsman in de informele sfeer verricht, waarbij 
er voornamelijk rechtstreeks contact is met het ambtelijke apparaat. 

Nog afgezien van de nega�eve gevolgen die het niet halen van de vastgestelde norm voor de 
effec�viteit van het ins�tuut hee�, betekent het vorenstaande dat degene die een verzoek 
hee� ingediend bij de Ombudsman in principe niet tot zijn recht komt, zelfs nadat het proces 
bij de Ombudsman is afgerond. Het behoe� geen betoog dat de kwaliteit van het bestuur 
door deze ontwikkeling in het gedrang kan komen. 

De Ombudsman meent (gelet op het bovenstaande) dat nader onderzoek zal moeten 
worden verricht teneinde de gesignaleerde situa�e, waar mogelijk, te verbeteren. In dit 
verband zal te zijner �jd aandacht moeten worden besteed aan aspecten zoals de 
uitvoerbaarheid van de door de Ombudsman gedane aanbevelingen, de geschiktheid van de 
bepalingen van de Landsverordening ombudsman en de capaciteit van de overheid om 
daadwerkelijk uitvoering te geven aan de door de wetgever bepaalde norm. 

DE EFFECTIVITEIT VAN DE OMBUDSMAN

10



HOOFDSTUK 2

DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE OMBUDSMAN 

HOOFDSTUK 2

DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE OMBUDSMAN 

HOOFDSTUK 2

DE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE OMBUDSMAN 

11



2.1 INLEIDING

Een groot deel van de klachten die bij de Ombudsman worden ingediend wordt doorgaans 
opgelost door middel van een interven�e bij de ambtelijke organisa�e van de overheid. De 
interven�e vindt over het algemeen telefonisch of via e-mail plaats en is er voornamelijk op 
gericht om een snelle en prak�sche oplossing te vinden voor mogelijke knelpunten waarmee 
de rechtzoekende burger of het rechtzoekende bedrijf zit. In sommige gevallen kiest de 
Ombudsman ervoor om de formele weg te bewandelen door zijn conclusies en 
aanbevelingen in een rapport (of zorgbrief) vast te leggen.

2.2 FORMELE ONDERZOEKEN EN ZORGBRIEVEN

2.2.1 ONDERZOEKEN OP VERZOEK 

De Ombudsman hee� in 2017 geen rapporten uitgebracht in de zin van ar�kel 25 van de 
“Landsverordening ombudsman”. In het verslagjaar is wel een aanvang gemaakt met 13 
formele onderzoeken op verzoeken van rechtzoekende burgers. Als onderdeel van de 
we�elijk voorgeschreven procedure zijn de voorlopige bevindingen in deze zaken in 2017 
schri�elijk aangeboden aan de desbetreffende Ministers. 

2.2.2 ONDERZOEKEN UIT EIGEN BEWEGING

In 2017 is de Ombudsman met vier ambtshalve onderzoeken uit eigen beweging begonnen. 
Deze onderzoeken hadden betrekking op:

I. de rol van de Minister van Jus��e bij het vreemdelingenbeleid van Curaçao 
[september 2017]

II.  de termijn van inbewaringstelling van vreemdelingen [november 2017]

III. de wijze waarop in het ambtelijke apparaat wordt omgegaan met mogelijke 
3

belangenverstrengeling  [december 2017]
4

IV.  de dienstverlening door overheidsdiensten  [december 2017]

2.2.3 ZORGBRIEVEN

De Ombudsman hee� het afgelopen jaar zeven (7) zorgbrieven geschreven over 
uiteenlopende onderwerpen. 

I. Zorgbrief d.d. 10 maart 2017 gericht aan de Minister van Jus��e, inzake het ontbreken 
van meldcode(s) bij signalen van kindermishandeling. 

De Ombudsman hee� geconstateerd dat er geen eenduidige we�elijk 
voorgeschreven procedures bestaan voor aangewezen beroepsgroepen op grond 
waarvan deze zouden moeten handelen in  geval len van mogel i jke 
kindermishandeling. 

3 Dit onderzoek is begonnen met een enquête die door de actieve ambtenaren van het Land moest worden ingevuld.  
4 De Ombudsman heeft dit onderzoek gestart met een enquête die door burgers en bedrijven kon worden ingevuld. 
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De Ombudsman gaf de Minister van Jus��e in overweging om zo spoedig mogelijk 
met het traject aan te vangen dat zal moeten leiden tot de uitvoering van ar�kel 243d 
van de Landsverordening Invoering centraal meldpunt kindermishandeling.

II. Zorgbrief d.d. 11 april 2017 gericht aan de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning, inzake enkele belangrijke aspecten die te maken hebben met de 
problema�ek van de volkswoningen in de zin van de Eilandsverordening 
eigendomsverkrijging volkswoningen Curaçao. 

De Eilandsverordening eigendomsverkrijging volkswoningen Curaçao had als doel om 
het eigen huisbezit van de minder draagkrach�ge bevolkingsgroepen te bevorderen. 
Conform deze Eilandsverordening, maar ook ingevolge interna�onale 
verdragsbepalingen, mag van de overheid verwacht worden dat zij zich zal inspannen 
om deze doelstelling te realiseren. Een andere opva�ng, waarbij gedragingen van de 
overheid het beoogde huisbezit uiteindelijk belemmeren, moet worden voorkomen.

De Ombudsman hee� de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in 
overweging gegeven om op bestuurlijk niveau een samenhangend beleid te 
ontwikkelen dat gericht is op een integrale aanpak van de problema�ek van de 
volkswoningen. De Ombudsman merkte hierbij op dat een belangrijke rol is 

5
weggelegd voor de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.  

III. Zorgbrief d.d. 11 juli 2017 gericht aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning, inzake de afschaffing van de wachtlijst inzake erfpachtgronden. 

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hee� via de media 
aangekondigd dat het voornemens is om het wachtlijstsysteem dat gehanteerd wordt 
bij het uitgeven van overheidsgronden in erfpacht voor woonbouwdoeleinden af te 
schaffen.

De Ombudsman hee� de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 
verzocht om hem te berichten hoe de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
concreet vorm zullen gaan krijgen voor wat betre� de belangen van degenen die 

6
reeds op de wachtlijst staan.

IV. Zorgbrief d.d. 18 juli 2017 gericht aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning, inzake de kosten ten aanzien van de sociale (volks)woning en de 
verrekeningsbevoegdheid van par�jen.

5 In 2017 vond er een overleg plaats met de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn over  
deze brief van de Ombudsman.  
6 De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft de Ombudsman uitgenodigd voor een  
gesprek naar aanleiding van deze brief.  
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Verschillende burgers hebben bij de Ombudsman geklaagd over het feit dat door de 
Fundashon Kas Popular met terugwerkende kracht kosten in rekening worden 
gebracht, die vaak betrekking hebben op de betaling van achterstallig grondgebruik 
danwel van achterstallige erfpachtcanon.

De Ombudsman hee� de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op 18 
juli 2017 verzocht om in die gevallen, waarin par�jen over en weer een vordering op 
elkaar hebben, te kijken naar de mogelijkheid om over te gaan tot een redelijke en 
behoorlijke verrekening van over en weer uitstaande bedragen. Vooral gezien het 
sociale karakter van deze volkswoningen moet het belang van de burger niet uit het 
oog worden verloren.

V. Zorgbrief d.d. 24 augustus 2017 gericht aan de Minister van Gezondheid, Milieu en 
Natuur, betreffende de reikwijdte van de Landsverordening basisverzekering 
ziektekosten ten aanzien van pasgeboren buitenlandse kinderen.

De Ombudsman constateerde dat pasgeboren kinderen uit rechtma�g toegelaten 
ouders, voor wie de bepalingen van de Landsverordening toela�ng en uitze�ng [LTU] 
van toepassing zijn, niet vallen onder de kring van verzekerden zoals genoemd in de 
Landsverordening basisverzekering ziektekosten. De pasgeboren kinderen kunnen 
alleen par�culier verzekerd worden, nadat ze ingeschreven staan in de 
basisadministra�e van Curaçao, wat de nodige �jd in beslag kan nemen en met alle 
gevolgen van dien. 

De Ombudsman hee� de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur verzocht om het 
daarheen te doen leiden dat de bepalingen van de Landsverordening 
basisverzekering ziektekosten, met name de a�akening van de kring van verzekerden 
onder deze wet, worden herzien met het doel om de hierboven omschreven situa�e 

7recht te trekken.  

VI. Zorgbrief d.d. 31 oktober 2017 gericht aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn, inzake de besluitvorming en het beleid met betrekking tot 
kosteloze rechtskundige bijstand.

In de gevallen waarin afwijzend wordt beslist op het verzoek om kosteloze 
rechtskundige bijstand, wordt deze afwijzing doorgaans niet schri�elijk en voorzien 
van een deugdelijke onderbouwing gegeven. Als gevolg hiervan is het voor de burger 
moeilijk om een rechtsmiddel aan te wenden tegen de “afwijzing” van zijn verzoek om 
rechtskundige bijstand, waardoor hij uiteindelijk geen rechterlijk oordeel krijgt over 
het geschil dat hem in eerste instan�e bezighoudt.

7 De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft door tussenkomst van een medewerker van haar kabinet de 
Ombudsman geïnformeerd dat de zorgbrief van de Ombudsman in behandeling is genomen.  
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De Ombudsman hee� de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 
aanbevolen om:

- beslissingen in de zin van het Landsbesluit kosteloze rechtskundige 
bijstand, in het bijzonder afwijzende beslissingen, schri�elijk te geven en 
deze beslissingen te allen �jde van een deugdelijke mo�vering te voorzien;

- de beslissingen op aanvragen in de zin van het Landsbesluit kosteloze 
r e c h t s k u n d i g e  b i j s t a n d  a l � j d  t e  v o o r z i e n  v a n  d e  n o d i g e 
rechtsmiddelenverwijzing;

- voor zover dit niet reeds is geschied, objec�eve criteria te ontwikkelen ten 
behoeve van de beoordeling van de kans van slagen van een voorgenomen 
rechtszaak, waarbij de nodige terughoudendheid dient te worden betracht.

VII. Zorgbrief d.d. 27 november 2017 gericht aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, 
Arbeid en Welzijn betreffende het ontbreken van wetgeving en beleid inzake 
schuldhulpverlening van overheidswege.

De Ombudsman constateerde dat veel burgers in financiële problemen verkeren 
vanwege het feit dat zij hun schulden niet langer kunnen aflossen. Naast de factoren 
die aan de burger zelf kunnen worden toegerekend, zoals een onverantwoord 
uitgavenpatroon, dragen externe omstandigheden vaak bij aan de financiële malaise 
van de burger.

Uit het regeerprogramma 2017-2021 blijkt dan ook dat het de bedoeling is van de 
overheid om zowel wetgeving als beleid te ontwikkelen in het kader van 
schuldhulpverlening. De Ombudsman hee�, vanwege de raakvlakken van dit traject 
met de Ministeries van Economische Ontwikkeling en van Financiën, de aanbeveling 
gedaan om ook deze ministeries te betrekken bij de spoedige ontwikkeling van de 
wetgeving en het beleid inzake schuldhulpverlening. 

2.3 BIJ DE OMBUDSMAN INGEDIENDE VERZOEKEN

In 2017 ontving de Ombudsman 799 verzoeken van rechtzoekende burgers en organisa�es. 
Deze verzoeken werden voornamelijk door middel van een interven�e via e-mail of telefoon 
afgehandeld. Een deel van de ingekomen verzoeken is met een doorverwijzing afgehandeld. 
Van de 799 binnengekomen verzoeken kunnen thans 743 verzoeken als volledig 
afgehandeld worden beschouwd. 
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2.3.1     EEN CIJFERMATIG OVERZICHT VAN IN 2017 BEHANDELDE VERZOEKEN

REGISTRATIEPERIODE: 01.01.2017 t/m 31.12.2017

TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

Verzoeken die binnen de bevoegdheid vallen van de Ombudsman 

Verzoeken die niet binnen de bevoegdheid vallen van de 
Ombudsman maar die wel worden behandeld in overleg met de 
betrokken overheids-nv of –s�ch�ng.

 Verzoeken die niet vallen onder de bevoegdheid van de 
Ombudsman. Deze klachten draagt de Ombudsman over aan de 
bevoegde instan�es. 

Via interven�e opgelost
Nog in behandeling

Via interven�e opgelost
Nog in behandeling

52

4

281

309

333

313

153

799
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CIJFERMATIG OVERZICHT VAN 2017

VAN CURAÇAO SINDS 2016

2.3.1     EEN CIJFERMATIG OVERZICHT VAN IN 2017 BEHANDELDE VERZOEKEN

DOORVERWEZEN

GROEPEN

ZORGBRIEVEN

153

4

6

OPGELOST

VROUWEN

RECHTSPERSONEN

74%

%
7

%91

590

433

4

IN BEHANDELING

MANNEN

AMBTSHALVE ONDERZOEKEN

56

350

2

TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

TOTAAL OPGELOSTE VERZOEKEN IN %

AANTAL VERZOEKEN PER CATEGORIE

799

799

799

0.50%%91.45

4
3

.80%

0.50%
0.25%
0.75%

GROEPEN

ZORGBRIEVEN

4

6

VROUWEN

RECHTSPERSONEN

433

4

MANNEN

AMBTSHALVE ONDERZOEKEN

350

2
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Mari�eme Autoriteit Curaçao 1
Centrale Debiteuren Administra�e 1
Domeinbeheer 41
Douane Curaçao 6
Ontvanger Curaçao 7
Inspec�e der Belas�ngen 25
Kasnan di Bario 17
Korps Poli�e Curaçao  28
Minister van Algemene Zaken 1
Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 1
Minister van Financiën 3
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 4
Minister van Jus��e 9
Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn 4
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 8
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 5
Sector Uitvoeringsorganisa�e Onderwijs en Wetenschap -> S.A.E. 1
Sector Uitvoeringsorganisa�e Onderwijs en Wetenschap Dienst Openbare Scholen 5
Minister van Economische Ontwikkeling 2
Regering 1
Openbaar Ministerie 7
Ofisina pa Bienestar di Mucha (Voogdijraad) 16
Uitvoeringsorganisa�e Openbare Werken 4
Inspec�e voor de Volksgezondheid 2
Publieke Zaken / Bevolkingsregister 42
Publieke Zaken / Rijbewijzen 7
Regering van Curaçao 1
Uitvoeringsorganisa�e Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) 12
Sektor di Labor 14
Landsbemiddelaar  1
Inspec�e Arbeidszaken 2
Shared Services Organisa�e / Personeelsadministra�e        3
Toela�ngsorganisa�e Curaçao  22
Uitvoeringsorganisa�e Milieu en Natuur Beheer  7
Vergunningenloket 8
Uitvoeringsorganisa�e Verkeer en Vervoer 9
Sector Ondernemen 3
Sector Familie en Jeugd 2
Uitvoeringsorganisa�e Agrarisch en Visserij Beheer 1
Uitvoeringsorganisa�e Jus��ële Jeugdinrich�ng Curaçao 1
Uitvoeringsorganisa�e Geneeskunde en Gezondheidszaken  1

IN BEHANDELING GENOMEN FORMELE VERZOEKEN

TOTAAL 333

BEHANDELDE VERZOEKEN

18



13%

25%
4%

1%

%32

%8
1

%3

%21

MINISTERIA VAN JUSTITIE

MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER & RUIMTELIJKE PLANNING

MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID & WELZIJN

82

75

40

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU & NATUUR

MINISTERIE VAN BESTUUR. PLANNING & DIENSTVERLENING

2

15

61

MINISTERIE VAN FINANCIËN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT

42

5

11

TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

AANTAL VERZOEKEN PER CATEGORIE

333

2%

IN BEHANDELING GENOMEN

FORMELE KLACHTEN

PER PORTEFEUILLE VAN HET MINISTERIE
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SPECIFICATIE

I

PER MINISTERIE

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

MINISTERIE VAN GEZONDHEID, MILIEU & NATUUR

1

1

1

1 2 4 7

Ministerie van Algemene Zaken
Regering

1
1

Ingediende verzoeken 2

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur 4

UO Agrarisch en Visserijbeheer
UO Geneeskunde en Gezondheidszaken

1
1

Inspec�e voor de Volksgezondheid

UO Milieu en Natuurbeheer

2

7

Ingediende verzoeken 15

20



1 3 7 8 42

MINISTERIE VAN BESTUUR, PLANNING & DIENSTVERLENING

MINISTERIE VAN VERKEER, VERVOER & RUIMTELIJKE PLANNING

1 8 9 12 414

Domeinbeheer

UO Verkeer en Vervoer

41

9

Mari�eme Autoriteit Curaçao
UO Openbare Werken

1
4

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

UO Ruimtelijke Ordening en Planning

8

12

Ingediende verzoeken 75

Vergunningenloket 8

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Shared Services Organisa�e / Personeelsadministra�e

1
3

Publieke Zaken / Rijbewijzen

Publieke Zaken / Burgerlijke Zaken

7

42

Ingediende verzoeken 61

21
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II
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

MINISTERIE VAN FINANCIËN

1 6 7 253

Inspec�e der Belas�ngen
Ontvanger Curaçao

25
7

Centrale Debiteuren Administra�e
Minister van Financiën

1
3

Douane Curaçao 6

Ingediende verzoeken 42

Sector Ondernemen
Minister van Economische Ontwikkeling

2
1

Ingediende verzoeken 3

22
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III

PER MINISTERIE



MINISTERIE VAN JUSTITIE

1 55

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT

1 7 16 22 288

Sector Uitvoeringsorganisa�e Onderwijs en Wetenschap -> SAE
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

1
5

Sector Uitvoeringsorganisa�e Onderwijs en Wetenschap -> DOS 5

Ingediende verzoeken 11

Korps Poli�e Curaçao 

Voogdijraad

28

16

UO Jus��ële Jeugdinrich�ng Curaçao 
Minister van Jus��e 

1
8

Openbaar Ministerie

Toela�ngsorganisa�e

7

22

Ingediende verzoeken 82

23
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IV
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MINISTERIE VAN SOCIALE ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN

2 2 4 14 171

Kasnan di Bario

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

17

4

Sector Familie en Jeugd
Landsbemiddelaar

2
1

Inspec�e Arbeidzsaken

Sector Arbeid

2

14

Ingediende verzoeken 40

24
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3.1 INLEIDING

De Landsverordening ombudsman schrij� in ar�kel 10 voor dat de Ombudsman in zijn 
werkzaamheden ondersteund wordt door een Bureau. De werkwijze en de inrich�ng van dit 
Bureau worden zelfstandig door de Ombudsman bepaald. De ondersteunende 
werkzaamheden van het Bureau en andere ac�viteiten van de Ombudsman worden in dit 
hoofdstuk op hoofdlijnen uiteengezet. 

3.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING

De Ombudsman hee� als een Hoog College van Staat een financieel zelfstandige posi�e die 
nader geregeld is in onder andere de Landsverordening comptabiliteit 2010. Voor de 
uitoefening van zijn taken doet de Ombudsman jaarlijks een voorstel aan de Staten voor de 
nodige middelen. De aan de Ombudsman toegekende begro�ng maakt deel uit van de 
begro�ng van het Land en valt onder het hoofdstuk “staatsorganen”.

Het Parlement van Curaçao hee� in 2017 een bedrag van Naf. 1.797.500,00 aan het ins�tuut 
van de Ombudsman toegekend. Dit bedrag is onderverdeeld in Naf. 42.000.- op de 
kapitaaldienst en Naf. 1.755.500,00 op de gewone dienst. De beschikbare middelen op de 

8begro�ng zijn uitgeput voor een totaal bedrag van Naf. 1.675.007,31.  

Op de begro�ngspost salarissen is oorspronkelijk een bedrag van Naf. 719.600,00 
gereserveerd. De werkelijke salarisuitgaven bedroegen in 2017 uiteindelijk Naf. 557.935,80. 

3.2.1 RECHTSZAAK IN HET KADER VAN DE TERUGVORDERING VAN GEMAAKTE UITGAVEN 

De Ombudsman hee� eind 2016 een overeenkomst gesloten met een aannemer die 
bepaalde werkzaamheden moest uitvoeren ten behoeve van de beveiliging van het Bureau. 
Deze aannemer hee� de overeengekomen werkzaamheden echter niet uitgevoerd, ook niet 
nadat hij diverse malen daartoe is aangemaand door de Ombudsman.

 

De Ombudsman hee� in dit verband op 2 oktober 2017 een verzoekschri� ingediend bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao (hierna: GEA), waarin het GEA is verzocht om de 

9aannemer te bevelen om:

- binnen zeven (7) dagen na de dagtekening van het vonnis, het bedrag van Naf. 4575,00 
vermeerderd met de reeds gemaakte buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom 
ten bedrage van Naf. 686,25 aan het Land te betalen;

- de aangezegde we�elijke rente vanaf 25 mei 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, 
te betalen aan het Land;

DE BEDRIJFSVOERING VAN HET BUREAU

8 In de bijlage wordt uiteengezet hoe de begrotingsmiddelen zijn uitgeput.  
9 Het verzoekschrift is ingediend na verkregen toestemming van de Minister van Algemene Zaken die het Land in rechte 

vertegenwoordigt. Het verzoekschrift is derhalve door de Ombudsman namens het Land ingediend.  
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Mede gelet op de erkenning door de aannemer van de ingestelde vorderingen, is hij conform 
10

de eis van het Land (de Ombudsman) veroordeeld.  

3.3 PERSONELE AANGELEGENHEDEN
11:Het Bureau van de Ombudsman bestond in 2017 uit zeven (7) medewerkers  

 een (1) senior jurist; 

 een (1) secretaris; 

 een (1) senior klachtbehandelaar;

 twee (2) klachtbehandelaars;

 een (1) officemanager; 

 een (1) balie-/administra�eve medewerker. 

3.3.1 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

In het jaar 2017 is een nieuwe organisa�estructuur voor het Bureau van de Ombudsman 
vastgesteld, waarbij bestaande func�es opnieuw zijn geëvalueerd en beschreven en nieuwe 
func�es zijn gecreëerd. Deze nieuwe organisa�estructuur stelt het ins�tuut in staat om de in 
2016 vastgestelde visie en missie op nog beter uit te voeren. 

3.3.2 PERSONEELSREGLEMENT

In het verslagjaar is tevens een personeelsreglement in de zin van ar�kel 10, derde lid van de 
Landsverordening ombudsman vastgesteld.  Door de vaststel l ing van het 
personeelsreglement kan de Ombudsman thans personeel in dienst nemen op basis van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 

3.3.3 ONDERSTEUNENDE BELEIDSDOCUMENTEN 

De Ombudsman hee� in 2017 diverse beleidsdocumenten vastgesteld met het doel om 
daarmee beter uitvoering te geven aan de missie en de visie van het ins�tuut. De volgende 

12documenten zijn door de Ombudsman in 2017 geïntroduceerd :

 een dresscode;

 een socialmediacode;

 een handreiking ter voorkoming van belangenverstrengeling;
13

 een interne klachtenregeling.

10 Het vonnis van het GEA is op 8 januari 2018 uitgesproken en is als een bijlage (geanonimiseerd) aan dit verslag gehecht.  
11 Het personeelsbestand is met twee medewerkers (één klachtbehandelaar en één administratieve medewerker) 
uitgebreid in vergelijking tot het jaar 2016. 
12 De genoemde documenten (4) zijn als bijlage gevoegd aan het jaarverslag.  
13 Deze nieuwe gedragscode is als bijlage gevoegd aan het jaarverslag.  

DE BEDRIJFSVOERING VAN HET BUREAU
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De reeds bestaande gedragscode voor het Bureau van de Ombudsman is in 2017 herzien en 
opnieuw vastgesteld.

3.4 AUTOMATISERING EN DIGITALISERING

In 2017 is het traject van automa�sering en digitalisering van de werkprocessen voortgezet. 
De Ombudsman hee� in dit kader een nieuw klachtenregistra�esysteem aangescha� en 
ingevoerd, waardoor de verzoekschri�enprocedure met de nodige flexibiliteit en efficiency 
kan worden beheerd. 

Het traject om het archief en de (financiële) administra�e van de Ombudsman verder te 
digitaliseren en te automa�seren is in het verslagjaar voortgezet. 

De Ombudsman hee� verder in 2017 een juridische zoekmachine aangescha� die het 
mogelijk maakt om met een druk op de knop te beschikken over de benodigde literatuur en 
jurispruden�e.

3.5  DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

De Ombudsman en de medewerkers van het Bureau hebben in het verslagjaar op diverse 
manieren hun deskundigheid bevorderd. De nadruk werd onder andere gelegd op het 
verkrijgen van de benodigde vaardigheden op het gebied van voorlich�ngs- en 
presenta�etechnieken. 

Verder hebben medewerkers van het Bureau een cursus gevolgd op het gebied van de 
Nederlandse taal- en le�erkunde.

De Ombudsman hee� in 2017 een tweedaags studietraject georganiseerd voor het 
personeel. Gedurende deze twee dagen hebben ook externe deskundigen hun exper�se op 
het gebied van (de psychologische aspecten van) integriteit en arbeidsmo�va�e gedeeld 
met het Bureau. Gedurende deze twee dagen is verder intensief aandacht besteed aan de bij 
paragraaf 3.3.3 genoemde ondersteunende beleidsdocumenten. 

Het Bureau hee� in 2017 verder een training georganiseerd omtrent de regels van het 
protocollaire beleid van Curaçao. Aan deze training hebben ook medewerkers van andere 
staatsorganen deelgenomen. 

3.6 DIENSTREIZEN

In 2017 zijn twee (2) dienstreizen gemaakt ten laste van de begro�ng in verband met het 
bijwonen van conferen�es, het volgen van trainingen en het geven van presenta�es. Het 
betre� reizen naar:

 Bonaire 10 – 15 juni 2017

 Nederland 10- 17 oktober 2017  

DE BEDRIJFSVOERING VAN HET BUREAU
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3.7 RECHTSPOSITIE OMBUDSMAN 

Op grond van de bepalingen van de Landsverordening ombudsman wordt de bezoldiging 
van de Ombudsman bij landsverordening geregeld, en worden zijn overige rechtsposi�onele 
aanspraken vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Deze twee 

14we�elijke regelingen waren in het verslagjaar nog niet tot stand gekomen.

3.8 BETREKKINGEN DIE DE OMBUDSMAN BUITEN ZIJN AMBT HEEFT VERVULD

Ar�kel 6, vierde lid van de Landsverordening ombudsman bepaalt dat de Ombudsman de 
betrekkingen die hij naast zijn ambt vervult openbaar maakt. Hieronder wordt uitvoering 
gegeven aan deze we�elijke bepaling. 

In 2017 was de Ombudsman naast zijn ambt:

 lid van de An�lliaanse Juristen Vereniging;

 lid en Vicevoorzi�er van de Caribbean Ombudsman Associa�on;

 lid van de Interna�onal Ombudsman Ins�tute;

 lid van de Ins�tuto La�noamericano del Ombudsman.

De Ombudsman hee� voorts gastcolleges gegeven aan onderwijsinstellingen zoals:

 de S�ch�ng Excellence (bezoldigd per uur)

 de University of Curaçao 

14 Het is de Ombudsman bekend dat gewerkt wordt aan een landsverordening waarin de bezoldiging van de Ombudsman 
zou moeten worden vastgesteld. Voor wat betreft de overige rechtspositionele aanspraken van de Ombudsman is er nog 
geen aanvang gemaakt met het wetgevingstraject. 

DE BEDRIJFSVOERING VAN HET BUREAU
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BIJLAGENBIJLAGEN

Bijlage I : Landsverordening ombudsman
Bijlage II : Budgetuitputting 2017
Bijlage III : Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao: 
   A.R. 3894/2017
Bijlage IV : Dresscode Bureau Ombudsman 2017
Bijlage V : Handreiking belangenverstrengeling 
   Bureau Ombudsman 2017
Bijlage VI : Klachtenregeling Ombudsman 2017
Bijlage VII : Social Media Code 
   Bureau Ombudsman 2017
Bijlage VIII : Gedragscode Bureau Ombudsman 2017
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BUDGETUITPUTTING 2017
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GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO: 
A.R. 83894/2017
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DRESSCODE BUREAU OMBUDSMAN 2017

uitspraak d.d. 14 maart 2017,  zaaknr.
C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203 
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DRESSCODE BUREAU OMBUDSMAN 2017

uitspraak d.d. 14 maart 2017, zaaknr. 
C-188/15, ECLI:EU:C:2017:204
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DRESSCODE BUREAU OMBUDSMAN 2017

Illustraties Dresscode
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HANDREIKING BELANGENVERSTRENGELING 
BUREAU OMBUDSMAN 2017
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KLACHTENREGELING OMBUDSMAN 2017
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SOCIAL MEDIA CODE 
BUREAU OMBUDSMAN 2017
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SOCIAL MEDIA CODE 
BUREAU OMBUDSMAN 2017

Rechtbank Amsterdam, 1 december 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:8364
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SOCIAL MEDIA CODE 
BUREAU OMBUDSMAN 2017

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 
19 augustus 2016, 
ECLI:NL:OGEAA:2016:510
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GEDRAGSCODE 
BUREAU OMBUDSMAN 2017
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Scharlooweg  41 
Telefoon: +599 9 461-0303  

Fax: +599 9 461-9483

Website: www.ombudsman-curacao.cw 
Facebook: Ombudsman of Curaçao

Email: info@ombudsman-curacao.cw 
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