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VOORWOORD VAN DE HOOFDOFFCIER  
 

Ik schrijf dit op 22 april 2021, wanneer ik net gelezen heb dat de lockdown van een aantal 

weken op Bonaire voorbij is, dat er afgeschaald wordt naar risico-niveau 4. Na ruim een jaar 

covid-crisis hebben we de eerste lockdown op Bonaire achter de rug. Op St. Eustatius hebben ze 

de lockdown ook gekend, op Saba niet. De vaccinatieprogramma’s zijn inmiddels in volle gang. 

Saba gaat per 1 mei 2021 weer “open”. Gelukkig zijn de medewerkers van het OM BES tot nu 

gevrijwaard gebleven van corona. 

De reisbeperkingen door de covid-crisis hebben er toe geleid dat in maart en april 2020 

meerdere zittingen geen doorgang konden vinden, doordat de Curaçaose rechters Bonaire niet 

konden/mochten inreizen. De hierdoor ontstane zittingsvoorraad is voor een groot deel door 

extra inhaal-zittingen in de zomer én door zittingen per videoverbinding afgedaan. In 2021 

zullen we echter nog een inhaalslag moeten maken. De aantallen weg te werken covid-pv’s 

(ruim 300 in 2021) zijn vooral een issue voor 2021. 

En dat alles door een “dedicated” en professioneel team van zo’n 15 personen: officieren van 

justitie, parketsecretarissen, administratief juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers en een 

office-manager. Ondanks onderbezetting op diverse disciplines in het najaar van 2020 is het OM 

BES er in geslaagd -zoals dat heet- de tent draaiende te houden. 

Er zijn meerdere kapitale delicten succesvol afgedaan, een doodslag op een ex-partner, de 

overval op het Divi Flamingo-casino en meerdere, ernstige zedenzaken. Er is een begin gemaakt 

met het inventariseren van de (on)mogelijkheden van witwassen van illegaal vermogen op de 

BES-eilanden. Naast deze grote(re) zaken zijn in 2020 vele verkeersovertredingen en 

“eenvoudige” misdrijven afgedaan.   

 

Het OM BES kan in dezen echter alleen maar functioneren in gezamenlijkheid met elkaar en 

met de ketenpartners: KPCN, de KMar, de openbare 

lichamen, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, JICN, 

de reclassering, de voogdrijraad en de rijksrecherche.   

Dank daarvoor!  

M. Veneberg 

Hoofdofficier van justitie 
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1. Openbaar Ministerie BES 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Openbaar Ministerie Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(hierna: OM BES). In dit verslag worden de hoofdlijnen beschreven waar het OM BES zich het 

afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. In het afgelopen jaar zijn, ondanks Covid-19, stappen 

in de goede richting gezet op het gebied van integrale aanpak en externe projecten. Een tipje 

van de sluier is de invoering van het jeugdstrafrecht en de ontwikkeling op het gebied van 

executie. Het OM BES zal zich blijven inzetten voor de samenleving en zorgen dat de 

ontwikkeling niet stil blijft staan.  

 

Het hoofdkantoor van het OM BES is gevestigd op Bonaire. Van het Caribisch OM zijn er 

parketonderdelen op Sint Eustatius en Saba. Het OM BES valt onder de Procureur-Generaal en 

deze zetelt op Curaçao. De afbeelding hieronder geeft aan welke positie het OM BES inneemt 

tezamen met het Openbaar Ministerie Curaçao, Sint Maarten en het Parket PG.  
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2. Spraakmakende zaken  
Ontuchtpleger/Insluiper Saba 

In september 2020 is een 35- jarige man voor ontucht en insluiping veroordeeld tot 3 jaar 

onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De opgelegde straf was gelijk aan de strafeis van het OM 

BES. De bewezen verklaarde feiten speelden zich af op Saba in de jaren 2014 tot en met 2020. 

Telkens betrof het dezelfde modus operandi: een insluiping in een woning waarbij de 

raamluiken of horren werden verwijderd. Vervolgens verschafte de man zich toegang tot de 

woning van de slachtoffers. In twee gevallen ging de verdachte over tot het ontuchtig betasten 

van de slachtoffers. De verdachte pleegde de feiten onder invloed van alcohol en drugs.  

 

Onderzoek Guadalest  

De voormalig financieel directeur van Oil 

Trading is veroordeeld voor verduistering. Hij 

heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 

jaar met een proeftijd van twee jaar met een 

taakstraf van 200 uren opgelegd gekregen. Hij 

heeft zich schuldig gemaakt aan het toe-eigenen 

en witwassen van ruim 300.000 dollar van de 

overheidsonderneming tussen januari 2014 tot 

december 2018. Dit zou hij hebben gedaan via 

het bedrijf Balfran. Hierdoor is het bedrijf ook 

een geldboete opgelegd van 30.000 dollar. De straf was vrijwel gelijk aan de strafeis van het 

Openbaar Ministerie. Na de uitspraak is de verdachte in hoger beroep gegaan.

 

Onderzoek inbraken/ minderjarigen 

Net na de corona uitbraak in Caribisch Nederland gingen ook de scholen op Bonaire dicht. In 

deze periode was er een golf van woninginbraken. Na onderzoek bleek dat er vijf minderjarigen 

bij betrokken waren. Zij hadden meerdere goederen 

gestolen, zoals gereedschappen maar ook een konijn. 

De meeste goederen zijn weer teruggevonden op 

aanwijzing van de minderjarige verdachten. Ook het 

konijn is teruggebracht tot grote vreugde van het 

slachtoffer. De minderjarigen zijn allemaal 

veroordeeld conform het nieuw ingevoerde 

jeugdstrafrecht.

 
Figuur 2: Het teruggevonden konijn 

Figuur 1: Oil Trading Bonaire 
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3. Trends en hoogtepunten in 2020 
 

Convenant Veiligheidshuis Bonaire 

Op 24 januari 2020 hebben de ketenpartners die samenwerken binnen het Zorg- en 

Veiligheidshuis een samenwerkingsconvenant ondertekend waarin onder meer afspraken zijn 

gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een 

samenwerking tussen straf- en zorgpartners, onderwijs en het Openbaar Lichaam Bonaire 

(OLB). Complexe problematiek omtrent overlast en criminaliteit wordt hier besproken om 

maatschappelijke uitval tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslaghuis  

In samenspraak met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het OM BES het initiatief 

genomen aan de slag te gaan met het inrichten van het Ketenbeslaghuis Bonaire (hierna: KBB) 

voor de justitieketen, waarbij samengewerkt wordt met het Korps Politie Caribisch Nederland 

(hierna: KPCN) en de Belastingdienst. Hierbij is er een logistieke en administratieve afhandeling 

gecreëerd alsmede een fysieke opslagplaats. Het Gemeenschappelijk Hof, als 

budgetverantwoordelijke, zal als toezichthouder fungeren. In 2022 zal de procedure KBB in 

werking treden. Door gebruik te maken van het beslaghuis zal de samenwerking intensiveren 

en tegelijkertijd zal het de kosten drukken. Derde partijen hoeven namelijk niet meer 

ingeschakeld te worden, bijvoorbeeld bij het stallen van voertuigen.  

 

 

 

 

 

Figuur 3: De straf- en zorgpartners, onderwijs en het Openbaar Lichaam 

Bonaire. Foto is voor de Covid-19 uitbraak op Bonaire gemaakt. 
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RIEC 

In 2020 is een start gemaakt met de eerste stappen naar een Regionaal Informatie en Expertise 

Centrum (RIEC) voor de BES, in navolging van de RIECs in Nederland. Dit is een 

samenwerking van overheidspartners die gezamenlijk ondermijning aanpakt door informatie te 

delen en hun acties op elkaar af te stemmen. Ondermijning is het vervagen van de grenzen 

tussen de boven- en onderwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen 

vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze de bovenwereld nodig, zoals 

het notariaat, makelaardij en de Kamer van Koophandel. In het eerste kwartaal zijn op elk 

eiland verkennende sessies geweest om te zien welke behoefte er was. Op elk eiland bleken de 

partijen enthousiast om hier mee te beginnen, omdat alle eilanden dit willen tegengaan. Op 

Bonaire zijn daarna ook de eerste casussen besproken en al snel volgde een aantal succesvolle 

multidisciplinaire acties. Om het RIEC op een professionelere manier vorm te geven, gaat een 

kwartiermaker met veel kennis en ervaring met het opzetten van het RIEC hiermee aan de slag, 

zodat dit een vaste structuur krijgt. 

 

Trends in veiligheid in 2020 

In 2020 zijn een aantal positieve ontwikkelingen waar te nemen in de cijfers. Het aantal 

woninginbraken is met 12% gedaald, van 100 in 2019 naar 88 in 2020. Daarnaast zijn er in totaal 

21 bedrijfsinbraken gepleegd, dat is een daling van 55% vergeleken met het jaar 2019. 

Concluderend is te melden dat 2020 het derde jaar op rij is dat er minder vermogensdelicten 

worden gepleegd.  

 

 

Geweldsdelicten 2020 2019 2018 

Mishandeling  56 68 94 

Mishandeling met 
een wapen 

9 14 16 

Huiselijk geweld 59 48 47 

 

Het aantal mishandelingen (met een wapen) laten ook een daling zien. Mishandelingen zijn 

gedaald met 17% ten opzichte van 2019. Het aantal huiselijk geweld gevallen is gestegen van 48 

naar 59. In vergelijking met twee jaar geleden is dit een flinke stijging. Een factor hierbij is 

Covid-19 en de bijbehorende maatregelen die zijn genomen, zoals het thuiswerken. Dit cijfer 

geeft desalniettemin aan dat hier meer aandacht aan moet worden geschonken. Dit gegeven zal 

in het jaarplan 2022 terugkomen.  
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Bovenwinden: 

Ook verschillende typen delicten op Saba laten een daling zien. Zo is het totale aantal 

vermogensdelicten op Saba met meer dan 50% gedaald. Het totale aantal geweldsdelicten is 

nagenoeg hetzelfde gebleven in 2020 vergeleken met 2019.  

 

Op Sint Eustatius is dit ook geval voor een aantal soorten delicten. Het aantal vernielingen is 

sterk gedaald in 2020. In 2020 zijn er 10 vernielingen geweest in tegenstelling tot 25 in het jaar 

ervoor. Opvallend is dat er meer bedrijfsinbraken zijn gepleegd dan vorig jaar. In 2019 waren er 

8 en in 2020 is dit opgelopen tot 16 bedrijfsinbraken.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 4: Sint Eustatius met op de achtergrond Fort Oranje. Figuur 5: Saba met op de achtergrond The Bottom.  
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4. Het OM in de samenleving 
 

Covid-19 

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat de wereld werd getroffen door 

een pandemie. Ook de BES-eilanden werden getroffen. Het OM BES heeft net zoals vele andere 

organisaties hiervan de gevolgen van ondervonden: zittingen zijn uitgevallen en er moest veel 

thuisgewerkt worden. Ondanks de groeiende druk loopt het OM BES goed op schema om 

achterstallige zaken weg te werken. Ook verschillende projecten uit het jaarplan 2020 zijn 

uitgesteld vanwege andere prioritering. In 2021 zal de overgebleven achterstand weggewerkt 

moeten worden en zal zoveel mogelijk overgegaan worden tot de normale planning, in 

hoeverre dit mogelijk is.   

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Wegenverkeersverordening Bonaire 

De nieuwe Wegenverkeersverordening op Bonaire is op 1 augustus 2019 inwerking getreden. 

De handhaving daarvan is op 1 maart 2020 ingevoerd. Ondanks de Covid-19/werkdruk is er 

zoveel mogelijk ingezet op de handhaving van de nieuwe Wegenverkeersverordening. Ook 

zullen weggebruikers de tijd krijgen om te wennen aan alle nieuwe verkeersregels. Het OM BES 

zal samen met de KPCN jaarlijks een handhavingsplan opstellen.  
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Ontwikkeling executie  

In juli 2019 begon het OM BES met het nieuw beleid: Slim Executeren voor de tenuitvoerlegging 

van straffen. De tenuitvoerlegging van straffen, ook wel executie genoemd, is een wettelijke 

taak die bij de BES-eilanden bij het Openbaar Ministerie is belegd. Het nieuw beleid moet de 

executie sneller, overzichtelijker en effectiever maken dan voorheen. De voortgang die reeds 

aan het eind van 2019 te zien was, is in het jaar 2020 verder doorgezet in productie en kwaliteit. 

Er is nu sprake van een digitaal systeem voor verwerken en archiveren van vonnissen (Het 

Parket Registratie Informatie En Management, hierna: PRIEM), een snel proces voor betekening 

van vonnissen en aanschrijvingen en er wordt meer aandacht besteed aan klantenservice 

(slachtofferbejegening). Bij 90% van de zaken wordt de executie binnen een maand na ontvangst 

gestart.  

 

Bij veroordeelden die reeds in voorarrest zaten en een gevangenisstraf opgelegd hebben 

gekregen begon de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf gelijk na de uitspraak ter 

terechtzitting. De uitdaging zat bij de veroordeelden met een gevangenisstraf die op vrije 

voeten zijn. In 2020 kwamen er negen gevallen bij op de lijst van zgn. vrije voeters op de BES-

eilanden. De plaatsing van deze veroordeelden is door hoog gezondheidsrisico bij de justitiële 

inrichting tot een zeer beperkt aantal gebleven. 

 

De executie van toezichten en werkstraffen is belegd bij de Stichting Reclassering Caribisch 

Nederland (SRCN). Ook daar is een positieve verandering te zien in de uitstroom van zaken. 

Door een ‘no-nonsense’ aanpak is het aantal uitgevoerde werkstraffen binnen een jaar fors 

toegenomen van 71 naar 123 zaken. Het aantal uitgevoerde toezichten is stabiel gebleven.  

 

 

 

Het totaalbedrag aan betaalde boetes 

komt uit op 52.549 dollar. Dit is 26% 

minder dan vorig jaar. Het lagere 

percentage komt onder andere door 

Covid-19.   

 

 

 

2020 Uitstroom 

Verkeersboetes 562 

Aanschrijvingen 323 

Vonnissen 139 

Getroffen betalingsregeling 33 

Overdracht deurwaarder 82 

Uitgevoerde werkstraffen 123 

Afgeronde reclasseringstoezicht 96 

Signalering onvindbare 
veroordeelden 

5 
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5. Beleid en strategie  
 

Jeugdstrafrecht 

Halverwege 2020 is het jeugdstrafrecht ingevoerd op de BES-eilanden. In gevallen waarin 

sprake is van jeugdige verdachten legt het OM BES de strafrechtelijke aanpak ervan langs de 

meetlat van het jeugdstrafrecht. Hieronder een staatje met absolute cijfers van het aandeel van 

minderjarige verdachten. Uiteindelijk betrof het 5,7% van het totaal aantal zaken dat 

geregistreerd is.  

 

Instroomcijfers OM: 

 Bonaire St. Eustatius Saba 

2017 18 6 0 

2018 46 3 4 

2019 74 16 3 

2020 50 6 0 
 
 

Mensenhandel/Mensensmokkel 

Sinds het najaar van 2019 en in 2020 is er veel gebeurd binnen deze portefeuille. Er zijn 

verschillende stappen gezet met de ketenpartners om te onderzoeken waar de knelpunten 

liggen. Dit hangt samen met de oprichting van het RIEC. Alle ketenpartners hebben een zetel in 

het RIEC. Er is getracht om zowel de bevolking bewust te maken van de ernst, als 

bewustwording en signalering bij de ketenpartners. De werkgroep mensenhandel en 

mensensmokkel heeft informatiefilmpjes geproduceerd en verspreid onder de bevolking. 

Daarnaast heeft er een interne voorlichting plaatsgevonden voor de ketenpartners. Diverse 

online bijeenkomsten en cursussen zijn verzorgd door The US Justice Department en de 

International Organization for Migration.  

De oprichting van het RIEC en de extra aandacht die wordt geschonken door de ketenpartners 

zorgen ervoor dat mensenhandelaren en mensensmokkelaars hun criminele acties minder goed 

kunnen uitvoeren.     

 
Witwassen 

In 2020 is een officier van justitie bij OM BES speciaal belast met de aanpak van witwassen. 

Zowel in het Veiligheidsbeeld OM BES 2018 als in het National Risk Assessment Witwassen 2018 

is geconstateerd dat de BES-eilanden te veel kansen bieden om onverklaarbaar vermogen te 

investeren. Dit lijkt te komen met name door hiaten in wet- en regelgeving op de BES-eilanden.   

 

In 2021 zal een plan van aanpak worden gepresenteerd die op de bovenstaande risicofactoren 

inspeelt.    
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Projectgroep Baseline  

In 2020 heeft de projectgroep verschillende stappen gezet om de 

multidisciplinaire samenwerking te versterken. Er bestaat op dit moment 

een informele samenwerking tussen de KMar, Douane en KPCN voor de 

grenscontrole op de luchthaven. Het doel hiervan is om uniform te werken 

zodat er effectiever en veiliger multidisciplinair met elkaar samengewerkt 

kan worden. 
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6. Bedrijfsvoering 
 
Personeel 

In 2020 hebben een aantal grote veranderingen plaatsgevonden in het personeelsbestand. Een 

waarnemend hoofdofficier van justitie is gestart met haar functie. Zij bekleedde al de functie 

van officier van justitie bij OM BES. Haar laatste werkervaring was in Nederland bij ZSM Oost-

Nederland. Dit zal goed van pas komen op Bonaire, St. Eustatius en Saba vanwege het grote 

aantal WC-zaken.  

 

Ook is in 2020 een nieuwe anti-witwasofficier begonnen om de ondermijning aan te pakken. Zij 

zal begin 2021 bijgestaan worden door een beleidsmedewerker witwassen. Ondermijning is een 

belangrijke portefeuille en er zal in de komende jaren hierin extra aandacht aan geschonken 

worden.  

 

Daarnaast is er een extra administratieve kracht bijgekomen. Met de stijging van het aantal 

strafzaken zal ook de werkdruk op de administratie doen stijgen waardoor de werkdruk meer 

verdeeld moet worden.  

   

Vanuit Nederland is tijdelijk bijstand gekomen van een officier van justitie. Hij heeft 

meegeholpen om een groot aantal zaken weg te werken. Hij zal tot eind maart 2021 het team 

blijven versterken.   

   

Een OIO (officier in opleiding), afkomstig van Curaçao, is na het succesvol afsluiten van haar 

opleiding benoemd tot officier van justitie op de BES. Zij is opgeleid met de meest recente 

kennis en kunde en zal verschillende portefeuilles gaan dragen.    

 

Aan het einde van 2020 is een nieuwe beleidsmedewerker aangenomen. Begin januari 2021 is hij 

gestart met de functie op Bonaire. Zijn ervaring ligt bij defensie en zal goed van pas komen.   

 

Digitalisering 

Het OM BES werkt inmiddels volledig met digitale dossiers. Afgelopen jaar zijn de 

voorbereidingen getroffen om te gaan werken met (digitaal postregistratiesysteem) DECOS. 

Daarin wordt alle niet-zaak gerelateerde post gearchiveerd en de daaruit voorkomende 

correspondentie. Het grote voordeel van dit systeem is dat zowel interne als externe post 

gearchiveerd wordt. Hierdoor wordt de continuïteit van de werkprocessen gewaarborgd.  
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Verder is het digitale zaaksysteem PRIEM verder geprofessionaliseerd waardoor het systeem 

steeds gebruiksvriendelijker wordt en er meer managementinformatie uitgehaald kan worden. 

PRIEM wordt ook gebruikt door het Gemeenschappelijke Hof van Justitie.  

 
Huisvesting 

De voorziene bevolkingsgroei1 van de BES-eilanden zal ook naar verwachting zorgen voor een 

groei van de criminaliteitscijfers. Vermoedelijk zal dit ook leiden tot een groei van het 

personeelsbestand van OM BES. Dit zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

leiden tot een verhuizing uit het huidige pand of verbouwing ervan. Ondanks dat thuiswerken 

voor een deel zal blijven, zijn de werkprocessen bij het OM BES dusdanig dat er toch veel fysiek 

op kantoor gewerkt moet worden. Hopelijk krijgt een tijdelijke en grotere huisvesting in 2021 

zijn beslag. Voor de toekomst is er de wens van het OM BES om met verschillende 

ketenpartners in één gebouw gehuisvest te worden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/31/bevolking-caribisch-nederland-in-2030-groter-en-grijzer  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/31/bevolking-caribisch-nederland-in-2030-groter-en-grijzer


               

 

Openbaar Ministerie | Jaarverslag 2020 Bonaire, Sint Eustatius en Saba 15 

 

 

Financiële rapportage 

 

Parket in Eerste Aanleg 

Hierna wordt de staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in Eerste Aanleg BES in 

USD per 31 december 2020 gepresenteerd. De bedragen betreffen het begrotingsjaar 2020. De 

jaarcijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020. De jaarrekening 2020 is niet  onderworpen aan 

een accountantscontrole.  

 

 
 

Er is sprake van een onderuitputting als gevolg van lagere personele kosten dan begroot. Deze 

onderuitputting wordt deels geniet gedaan door een hogere doorbelasting van SSO-RCN dan 

begroot. 

 

Gerechtskosten 

De gerechtskosten worden niet begroot. Deze kosten worden direct en volledig doorbelast aan 

het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Beleidsgelden betreffen onder meer kosten voor 

specifieke rapportages, tolkwerkzaamheden en tipgelden. Overige specifieke apparaatskosten 

zijn kosten ten behoeve van gedetineerdentransport, inzet deurwaarders, secties en 

opslagkosten. 

 

Begroting Werkelijk Afwijking

2020 2020 2020

Omschrijving USD USD USD

TOTAAL 1,762,000 1,649,008 112,992

Personeelskosten 1,315,000 1,128,290 186,710

Huisvestingskosten 135,000 115,506 19,494

Transportkosten 20,000 11,773 8,227

Algemene kosten 292,000 393,439 -101,439

Doorbelasting SSO-RCN 100,000 210,184            -110,184

Reis- en verblijfkosten 90,000 71,644              18,356

Overige algemene kosten 102,000 111,611            -9,611
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Project ‘witwassen’ 

Het project is pas in de 2e helft van 2020 van start gegaan. Naast personeelskosten zijn als 

algemene kosten ten laste van het projectbudget gebracht:  

- Kadaster en Hypotheekwezen, meerjarig gebruik digitale kadastrale kaart Bonaire (USD 

103.420). 

- Meerjarige opleidingskosten Finec (USD 55.675) bij de Wagner Group (Graduate School). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begroting Werkelijk

Gerechtskosten 2020 2020

Omschrijving USD USD

TOTAAL PM 188,305

Beleidsgelden PM 103,357

Overige specifieke apparaatskosten PM 84,948
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7.   Resultaten in cijfers 
 
Instroom 

Het totaal ingestroomde misdrijven en overtredingen (excl. Paga-bo-but) zal hieronder per 

eiland vergeleken worden met voorgaande jaren. In totaal was er een instroom van 977 zaken. 

Wat opvalt is dat op Bonaire een daling valt waar te nemen (5,3%) in vergelijking met St. 

Eustatius en Saba. Voorgaande jaren was er een flinke stijging op Bonaire, maar deze stijgende 

lijn is doorbroken in 2020. Een reden hiervoor kan de Covid-19 crisis zijn. De instroom aan 

zaken vanaf St. Eustatius en Saba laten een kleine stijging zien.    

 
 

 2017 2018 2019 2020 

Bonaire 464 710 878 831 
St. Eustatius 68 113 78 88 
Saba 55 67 56 59 

 

 

Afdoeningen 
 
Misdrijven 

In 2020 werden 555 misdrijfzaken aangeleverd. Daarvan zijn 99 zaken afgedaan met een 

dagvaarding; 29 zaken zijn afgedaan met een (kaal) sepot; 23 zijn afgedaan met een 

voorwaardelijk sepot en 9 afgedaan met overige afdoening (voeging, politiesepot, overdracht en 

transactie). In totaal werden er 160 misdrijfzaken uit 2020 beoordeeld en afgehandeld. Dit 

betekent dat er in het afgelopen jaar 395 zaken nog niet zijn afgehandeld. Dit komt mede door 

de Covid-19 crisis. In de eerste helft van 2020 werden alle zaken verplaatst naar een latere 

datum. Alleen preventieve zaken (zaken die noodzakelijk waren waarbij de verdachte al 

hechtenis zat) werden afgedaan. Pas aan het einde van het derde kwartaal van 2020 werden 

zaken weer fysiek gehouden. Met deze factoren in achting zijn er nog een groot aantal zaken 

behandeld en afgedaan.   
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Overtredingen (tik proces-verbaal)2 

Aan overtredingszaken werden er 422 ontvangen over het jaar 2020. Daarvan zijn 8 zaken 

afgedaan met een dagvaarding; 19 afgedaan met een (kaal) sepot; 26 afgedaan met een 

transactie en 3 afgedaan met een overige afdoening (voeging, politiesepot). Dit betekent dat er 

56 zaken zijn behandeld in 2020. Ook in dit geval zijn verschillende zaken niet afgehandeld 

vanwege Covid-19. Het is de intentie van het OM BES om 2021 de achterstand weg te werken in 

overleg met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 

 

Verwerking oude zaken 

Van de strafzaken (misdrijven en overtredingen) die in 2018 en 2019 waren binnengekomen en 

pas in 2020 werden afgedaan, zijn de volgende cijfers bekend: 

 68 dagvaardingen 

 123 kale sepots 

 57 voorwaardelijke sepots 

 109 overige afdoeningen (opleggen, voeging, TOM/SOM/HURA, etc.) 

 

 

Indicatieve productie in 2020 

 

Voorraad:  

531 oude zaken 2019 

977 nieuwe zaken in 2020  +  

= 1508 strafzaken 

 

Afdoening: 

175 dagvaardingen (32%) 

171 (kale) sepots (31%) 

80 voorwaardelijke sepots (15%) 

121 overige afdoening (22%)  + 

= 547 afgedane zaken 

 

Geen afdoening: 

961 zaken

                                                           
2
 Let op! Verkeersovertredingen op basis van een oproepingsproces-verbaal (OPV) zijn hierbij niet meegerekend.  

32% 

31% 

15% 

22% 

Indicatieve productie 2020 

Dagvaardingen

(Kale) sepots

Voorwaardelijke
sepots

Overige afdoening
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Het aantal afgedane zaken is ten opzichte van vorig jaar (675 afgedane zaken) sterk gedaald 

evenals de zaken met geen afdoening (661 zaken vorig jaar). De verklaring hiervoor is ook hier 

weer de Covid-19 crisis. De werkdruk op het parket BES blijft onverminderd hoog in tijden 

waarin men genoodzaakt is om anders te werken. Het OM BES heeft als voornemen zich sterk 

in te zetten in 2021 om een groot aantal zaken weg te werken die zijn blijven liggen.  

 

In 2020 leverde de KPCN het meest aantal strafzaken aan, namelijk 870 zaken. De rest van de 

strafzaken werden aangeleverd door de Koninklijke Marechaussee (85), het 

Recherchesamenwerkingsteam (11) en de bijzondere opsporingsdiensten (10). 

 

Deze cijfers baren zorgen. Het betekent dat er een flinke inhaalslag te maken is. Aan de andere 

kant zal bekeken worden of de registratie van de afdoeningen wel juist is geweest, waardoor 

deze cijfers een vertekend beeld geven.  

 
 

Paga-Bo-But 
 

Op de BES-eilanden wordt een verkeersovertreding meestal afgedaan met een verkeersboete. 

De verkeersboete geeft de overtreder een bekeuring, ook genaamd een oproepingsproces-

verbaal (OPV). Het OPV heeft twee belangrijke functies. Het bevat een opgave van de 

overtreding en het stelt de overtreder in gelegenheid om tot zeven dagen voor de aangegeven 

zittingsdatum de verkeersboete te betalen om verdere strafvervolging te voorkomen. De 

verkeersboete moet betaald worden aan de Belastingdienst Caribisch Nederland. Wanneer deze 

is betaald, is de bekeuring afgedaan.   

 

In 2020 zijn er 835 OPV’s door de verkeerspolitie op de BES-eilanden opgelegd, met een 

totaalbedrag van $113.851. Dit is een daling van 26% ten opzichte van 2019. Toen waren er 

namelijk 1127 OPV’s opgemaakt. Daarvan zijn 287 als transactie betaald, met een totaal waarde 

van $38.964. De rest is na een vonnis betaald. 
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Prestatieafspraken 
 

In 2018 zijn er managementafspraken gemaakt tussen het OM BES en het Parket PG. Er zijn 

normen afgesproken op het gebied van: 

 Norm  Aantallen in 2020 

Instroom misdrijven 400 555 

Instroom overtredingen (incl OPV’s) 1000 1257 

Sepots3 Beleidssepot 3% 
Technisch sepot 10% 

11% 
22%  

Niet ontvankelijk OM 2% 0% 

Vrijspraken 5% 4%   

Veroordelingen (bij OM geregistreerd)  154 

   

Bedrijfsvoering   

Uitputting budget Maximaal 100% 94%  

Ziekteverzuim4 4,5% % 

Medewerkers met beoordelingsgesprek 100% 100% 

  

                                                           
3
 Hierbij worden misdrijven en overtredingen samengevoegd als percentage van het totaal aantal behandelde 

zaken.  
4
 Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) werkt sinds kort met een nieuw systeem. Hierdoor is dit percentage voor 

2020 niet te genereren.  
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Contactgegevens 
 

Parketonderdeel Bonaire (hoofdkantoor) 

Bulevar Julio A. Abraham 2 

Postbus 214, Kralendijk, Bonaire 

T: +599-7178626 

E: parketBES@omcarib.org 

 

Parketonderdeel Sint Eustatius 

Fort Oranje 

Postbus 100, St. Eustatius 

T: +599-3182910  

E: parketBES@omcarib.org 

 

Parketonderdeel Saba 

Prosecutor’s Office 

The Bottom, Saba 

T: +599-4163252  

E: parketBES@omcarib.org 

 

 

mailto:parketBES@omcarib.org
mailto:parketBES@omcarib.org
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