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Reflectie over 2020
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van het parket in eerste aanleg Curaçao over het dienstjaar 2020.
Een bijzonder jaar, beheerst door de gevolgen van een pandemie en allerlei maatregelen die diep
ingrepen op de vrijheid van de burger.
Een jaar ook waarbij toenemende bestaansonzekerheid van velen leidde tot manifestaties die
soms ontaarden in plunderingen en vernielingen.
Ook het parket zelf ontkwam niet aan Corona; medewerkers raakten besmet. Slechts door middel
van ploegendiensten, thuiswerken, bijeenkomsten via beeldspraakprogramma’s en
rigide
handhaving van veiligheidsmaatregelen, werd voorkomen dat het parket, en daarmee voor een
belangrijk deel de strafrechtspleging, ineen zou storten.
Dat dit niet gebeurde, en dat het parket niet alleen de strafrechtelijke uitdagingen het hoofd wist te
bieden, maar ook haar koers wist vast te houden in het bewogen jaar 2020, is geheel te danken aan
haar menselijk kapitaal: de OM-er. Alle geledingen van onze organisatie, van officieren tot
uitzendkrachten sloegen de handen ineen en kwamen met “out of the box” oplossingen om het
parket overeind te houden.
Vanuit deze context zag het parket in eerste aanleg van Curaçao zich geconfronteerd met een
dalende instroom van verdachten van misdrijven en overtredingen, maar ook een dalende tendens
in bijvoorbeeld gepleegde atrako’s. Beperking van de persoonlijke vrijheid van de burger had
kennelijk als positief neveneffect een daling van de criminaliteitscijfers. En zo heeft elk nadeel ook
weer een voordeel.

Ik wens u veel leesplezier.
Mr. drs. Heiko S.R. de Jong
Hoofdofficier van Justitie
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1 Een blik op de strafzaken
Verspreiden naaktfoto’s
Het plaatsen van foto’s en filmpjes met genoemd karakter op social media na bijvoorbeeld een
verbroken liefdesrelatie komt steeds vaker voor. Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft
een zaak bij het Gerecht aangebracht waarbij een naaktfoto via social media werd verstuurd
naar de werkgever, collega’s en vrienden van het slachtoffer. De verdachte is hiervoor
veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraf, (direct
of indirect) contactverbod en een werkstraf.
Bij de politie komen steeds meer aangiften binnen over onder meer het zonder toestemming
verspreiden van naaktfoto’s en filmpjes met seksuele handelingen. Het verspreiden van
pornografische afbeeldingen is een strafbaar feit waarvoor door de rechter een gevangenisstraf
kan worden opgelegd.

Verdachten in zaak Freedom krijgen hogere straffen in hoger beroep
In 2019 stond de mensenhandel zaak FREEDOM op zitting. Er stonden vier verdachten terecht.
Zij werden allen verdacht van mensenhandel, mensensmokkel en het tewerkstellen van
illegalen, dan wel medeplichtigheid aan deze delicten. Eén van de vier verdachten in de
Freedom-zaak werd veroordeeld voor arbeidsuitbuiting. Eén verdachte werd vrijgesproken en
de andere twee verdachten werden veroordeeld tot een taakstraf. Het Openbaar Ministerie
heeft hoger beroep aangetekend waarbij alle vier de verdachten in 2020 zijn veroordeeld voor
seksuele - en arbeidsuitbuiting. Bovendien kregen de slachtoffers een schadevergoeding van
1.666 dollar per persoon. Eén verdachte werd in eerste aanleg veroordeeld voor dertig
maanden. Deze verdachte werd in hoger beroep veroordeeld voor nog eens 18 maanden,
waardoor de totale gevangenisstraf 48 maanden werd. De tweede verdachte die in eerste aanleg
werd vrijgesproken, is in hoger beroep veroordeeld tot 24 maanden. De twee verdachten die
beiden werden veroordeeld tot een taakstraf werden in hoger beroep veroordeeld tot 12
maanden. Het gaat in deze zaak om uitbuiting van trago-dames. Het fenomeen trago-dames is
een algemeen bekend verschijnsel op Curaçao, waarbij het risico op uitbuiting zonder meer
aanwezig is en alertheid dan ook op zijn plaats is.

3

Manifesteren zonder gebruik van geweld
Het jaar 2020 was een roerig jaar met een aantal manifestaties met of zonder gebruik van
geweld. In juni 2020 verschenen 23 personen voor de rechter-commissaris vanwege verdenking
van het plegen van strafbare feiten in het kader van de manifestaties die hebben
plaatsgevonden. Een aantal manifestanten heeft ervoor gekozen om hun ontevredenheid te
uiten voor de door de overheid genomen beslissingen door middel van het plegen van één of
meerdere strafbare feiten. Het gaat hier om opruiing, brandstichting, plundering (diefstal) en
vernieling. Het is voor het publiek belangrijk om te weten dat voor deze specifieke strafbare
feiten zware straffen gelden.
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2 Resultaten in cijfers
2.1

Instroom van zaken

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar
Ministerie te maken. Het OM is de enige instantie die verdachten voor de strafrechter kan
brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor
wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De Officier van Justitie leidt het
opsporingsonderzoek. In het jaar 2020 zijn er 797 verdachten bij het OM geregistreerd, minder
zaken dan in voorgaande jaren.
Figuur 1. Ingeboekte verdachten 2020 (misdrijven)
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Afdoeningen

In 2020 zijn er totaal 753 strafzaken afgedaan. De meeste zaken zijn gedagvaard. Er zijn echter
ook veel zaken die om diverse redenen geseponeerd zijn. Overige afdoeningen kunnen variëren
van Hustisia Rapido/snelrecht (hierna: HuRa) tot en met het betalen van een transactie door de
verdachte. Bij een voorwaardelijk sepot worden er voorwaarden verbonden aan het seponeren
van een zaak. Denk hierbij aan het betalen van een geldsom, het volgen van een training of
bemiddeling. ToM/SoM-zittingen zijn OM-zittingen zonder tussenkomst van de rechter,
waarbij lichte (taak) straffen worden opgelegd door de Officier van Justitie. Net als de zaken die
zijn ingeboekt, zijn de afdoeningen ook gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
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Figuur 2. Afgedane zaken 2020
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2.2.1 Sepot
In onderstaand tabel staan de redenen voor het seponeren van een zaak weergeven. Het
ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs, komt het meeste voor. Het niet kunnen
vinden van een verdachte, kan ook een reden zijn om een strafzaak uiteindelijk te seponeren of
als de benadeelde medeschuld heeft in het tot stand komen van het strafbare feit.
Figuur 3. Sepot reden 2020
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2.3

Paga bo But

In 2020 zijn er 7178 oproepings procesverbalen uitgeschreven (hierna: opv’s). Vergeleken met
2019 is er een daling van 9695 (57,45%) opv’s voor overtredingen. Verkeersovertredingen zijn de
meest voorkomende overtredingen. De daling is te verklaren. De focus van de politie lag op de
covid-overtredingen. Die zijn niet in deze cijfers opgenomen.
Figuur 4. Boete-inning per jaar
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Er is in 2020 NAf.1.000.604,- aan boete geïnd. De jaarlijkse
target is gesteld op NAf. 1.8 miljoen. De Covid-19 crisis
heeft een grote impact gehad op de betalingscapaciteit van
de veroordeelde overtreders. In november van 2020 is er een
“covid- spèshal” gehouden, gericht op de maatschappelijke
behoefte van Curaçaose bevolking. De mogelijkheid is
aangeboden om tegen de betaling van NAF.19,- een
betalingsregeling af te sluiten. De actie was een succes die
zeker in de eerste maanden van 2021 voor herhaling vatbaar
is.
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3 Beleid en strategie
3.1

Beleidsspeerpunten

Het OM stelt in gezamenlijkheid met het Korps Politie Curacao (hierna: KPC) periodiek
beleidsspeerpunten vast, waar meerjarig, duurzaam en op integrale wijze aandacht aan wordt
besteed. Deze speerpunten zijn thema’s die aandacht verdienen, omdat ze een grote impact
hebben op het rechts- en veiligheidsgevoel in de Curaçaose samenleving. De speerpunten zijn
voor de komende periode vastgesteld in het Strategiedocument 2020 – 2023 en worden
hieronder uitgewerkt. In 2020 kon in grote mate geen invulling worden gegeven aan het geven
aan uitvoering van de gezamenlijke afspraken en vastgestelde prioriteiten. De focus van KPC
lag in 2020 grotendeels op de handhaving van covid-maatregelen en covid-pv’s.
Structurele verbeteringen kunnen daarnaast nooit alleen door de strafrechtpartners worden
bereikt. Daarvoor worden ook bondgenoten bij andere ministeries gezocht. Naast aandacht
voor een integrale aanpak, formuleren het ministerie van Justitie, KPC en OM haar bijdrage op
deze thema’s in de hoop en veronderstelling dat andere partners dit ook zullen gaan doen zodat
de integrale aanpak steeds completer en breder gedragen wordt.

3.1.1 Diefstal met geweld (atrako’s)
Atrako’s is een criminaliteitsvorm die de burger direct raakt en een grote impact heeft op het
veiligheidsgevoel van de burger. Slachtoffers kunnen blijvend met
2017
141
gevoelens van angst en trauma rondlopen en ondervinden blijvend last. In
2018
97
2020 is deze ernstige vorm van criminaliteit sterk verminderd. In
2019
134
onderstaande tabel is het aantal geregistreerde verdachten van diefstal met
2020
70
geweld te zien. Hieruit kan worden afgeleid dat door de jaren heen het
aantal atrako’s aan het dalen is met een sterke daling van het aantal geregistreerde verdachten
in 2020.

3.1.2 Diefstallen (woning- en bedrijfsinbraken en autodiefstallen)
Diefstallen blijven onverminderd hoog. In 2020 is er wel een lichte daling merkbaar in het aantal
autodiefstallen vergeleken met voorgaande jaren. Met name autodiefstallen
2017
247
blijft echter een punt van zorg. Het OM en KPC zullen zich blijvend
2018
191
inzetten om deze criminaliteitsvorm te verminderen, waarbij partners zoals
2019
181
de autodealers, het keuringslokaal en verzekeringsmaatschappijen
2020
118
betrokken worden.
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3.1.3 Verkeer
Strafbaar feit
Rijbewijs
Verzekering
Belasting
Keuring
Autogordel
Helmen
Kentekens
Hard rijden
Rood licht
Telefoneren

2020
1897
1297
1232
1164
1249
47
100
2
76
114

Tabel 1. Verkeersmisdrijven
Jaartal
2014
Verkeer
11

In 2020 was de meest voorkomende strafbaar feit rijden
zonder een geldig rijbewijs, gevolgd door ongeldige of
ontbrekende verzekeringspapieren en het niet betaald
hebben van de wegenbelasting.
In tabel 1 is het aantal verkeersmisdrijven vanaf 2014
weergegeven. In het jaar 2020 zijn de meeste
verkeersmisdrijven geregistreerd. Er zijn 45 verdachten
van verkeersmisdrijven ingeboekt, waarvan er 36 zaken
zijn afgedaan.

2015
22

2016 2017
21
21

2018 2019 2020
36
25
45

3.1.4 Zeden
Het OM en KPC hebben sinds kort ook zedendelicten geprioriteerd. In 2019 is de Aanwijzing
Slachtoffers Zeden geëvalueerd en in 2020 is begonnen met het evalueren van een pilot waarbij
veel meer aandacht wordt besteed aan de bejegening van zedenslachtoffers door
politiemedewerkers. Door de maatregelen in verband met het Covid-19 virus is dit project
enigszins gestagneerd. Het OM probeert zedenzaken, met name als er minderjarige slachtoffers
betrokken zijn, zo snel mogelijk af te doen. In 2020 zijn er twaalf verdachten van zedendelicten
geregistreerd, waarvan er negen gedagvaard zijn.

3.1.5 Jeugdige verdachten
In 2020 zijn 22 minderjarige verdachten bij het OM geregistreerd. In figuur 5 staat het aantal
geregistreerde verdachten vanaf 2014 weergegeven. Vanaf 2018 is sprake van een dalende trend
met een lichte piek in 2019. De reden voor de dalende trend is nog onduidelijk. Wellicht dat
door de focus van de politie op de handhaving op de covid-maatregelen, er minder capaciteit
beschikbaar bleef voor zaken die betrekking hebben op jeugdige verdachten.
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Figuur 5. Instroom jeugdige verdachten 12 -17 jaar
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3.1.6 Mensenhandel en – smokkel
In 2020 zijn er geen aangiftes met betrekking tot mensenhandel binnengekomen. Dit had tot
gevolg dat er in 2020 geen nieuwe mensenhandel zaken zijn opgestart. In 2020 is een verdachte
van mensenhandel aangehouden. Ook voor mensenmokkel geldt dat er één verdachte bij het
OM is geregistreerd in 2020. Vanuit de taskforce mensenhandel, waar het OM ook aan
deelneemt, zijn inspanningen verricht om een bewustwordingscampagne mensenhandel op te
zetten. Ook levert het OM haar bijdrage aan de invulling van de TIP-vragenlijst, op basis
waarvan Curacao een ranking krijgt voor haar prestaties op het gebied van mensenhandel.

3.1.7 Relationeel geweld
Het jaar 2020 liet een stijging zien in het aantal relationeel geweld zaken. Met name de
economische malaise die er momenteel op het eiland heerst en de ingevoerde covidmaatregelen waardoor mensen langer aan huis zijn gebonden, heeft een stijging in de
relationeel geweldcijfers teweeg gebracht. Ook is KPC in 2020 begonnen met de verbeterde
registratie van relationeel geweld. De Officier van Justitie belast met relationeel geweld
participeert in het periodieke (veiligheids)overleg relationeel geweld met ketenpartners zoals
KPC en Reclassering Curaçao. Ook onderhoudt de Officier van Justitie regelmatig contact met
de coördinator van het Nationaal Plan van aanpak Huiselijk geweld. Getracht wordt om
relationeel geweld zaken snel af te doen of herstelbemiddeling in te zetten.
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3.1.8 Vuurwapens
Het bezit (en gebruik) van vuurwapens is een aanhoudend probleem op
Curaçao. Uit onderstaand tabel is af te leiden dat het aantal verdachten
van het voorhanden hebben (bezit) van een vuurwapen of munitie is
gedaald. Mogelijke oorzaak is de versterkte grenstoezicht in 2020 door
Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee en Defensie.
2017
2018
2019
2020

126
124
149
115
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4 Het OM in de samenleving
4.1

Executie

Het sluitstuk van de strafrechtsketen wordt gevormd door de executie van de door
de rechter opgelegde straffen en maatregelen. In 2020 heeft de executie van strafvonnissen
vertraging opgelopen doordat er naast een structureel gebrek aan detentiecapaciteit door de
covid-pandemie, de gevangenis, de enige op Curaçao, strenge instroomcriteria hanteerde om de
veiligheid van diens gedetineerden te waarborgen.
Verder was ook de inzet van elektronisch toezicht in het geding, omdat een aantal van de
elektronische bandjes defect was en niet vervangen kon worden. Kortom, in 2020 was het een
uitdaging om de executietaak van het OM naar behoren te kunnen uitvoeren, gezien de vele
uitdagingen die het jaar 2020 met zich mee heeft gebracht.

4.2

Slachtofferloket

De gevolgen van een strafbaar feit, zoals diefstal, mishandeling, brandstichting, verkrachting of
een verkeersmisdrijf, kunnen zeer ingrijpend zijn voor een slachtoffer. Slachtoffers kunnen bij
het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het gehele
strafproces. In 2020 zijn er:
•
•
•
•

4.3

366 kennisgeving brieven naar slachtoffers gestuurd;
867 slachtoffers opgeroepen voor de zitting;
189 voegingsrapporten ontvangen. Het gaat om nabestaanden uit moordzaken,
zedenzaken, roofovervallen en mensenhandel;
zijn er minder slachtoffergesprekken gehouden, wegens de covid-maatregelen sedert
maart 2020.

Bemiddeling in het strafrecht

Het Openbaar Ministerie is in 2017 gestart met ‘bemiddeling in het strafrecht’. Problemen
waarin slachtoffers en daders zich bevinden, worden vaak door de strafrechtelijke afdoening
niet opgelost of verminderd. Het resultaat van het strafproces kan zelf tegengesteld zijn aan de
behoeften van betrokkenen.
Het doel van herstelbemiddeling is het slachtoffer en de dader de mogelijkheid te geven om
materiele en immateriële schade te herstellen die ontstaan is als gevolg van een strafbaar feit.
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Daarnaast stimuleert herstelbemiddeling participatie en betrokkenheid van de direct
betrokkenen en versterkt het de sociale redzaamheid van burgers.
Figuur 6. Bemiddelingsoverzicht 2020
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Uit voorgaande tabel valt af te lezen dat in zaken die betrekking hebben op relationeel geweld
het meest herstelbemiddeling wordt toegepast. Op de tweede plaats is dit burenruzie.
Vergeleken met voorgaande jaren is het aantal bemiddelingen gedaald. Gezien de Covidmaatregelen is het toepassen van herstelbemiddeling op afstand ingevoerd.

4.4

OM en COVID-19
4.4.1 Donatie voedselbank
Door de economische crisis als gevolg van de
covid-pandemie, zijn veel huishoudens hun vaste
inkomen kwijt. Werkloosheid is drastisch
gestegen en veel huishoudens zijn afhankelijk
geworden van voedselpakketten om het hoofd
boven water te kunnen houden. Medewerkers
van het OM hebben op eigen initiatief de nodige
producten ingeslagen en gedoneerd aan de
Voedselbank.
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4.4.2 Post - Covid visiedocument
Om mogelijke verschuivingen in het huidige criminaliteitsbeeld als gevolg van de covidmaatregelen zo goed mogelijk te kunnen ondervangen, is door het OM in 2020 een post-covid
visiedocument opgesteld. In dit document zijn de ingevoerde maatregelen die een mogelijke
impact hebben op de huidige trends in criminaliteit de revue gepasseerd. Ook de thema’s die in
het Strategiedocument 2020 – 2023 zijn opgenomen, zijn hierin meegenomen. Daarnaast werd
bezien of ook andere criminaliteitsfenomenen zich kunnen manifesteren als gevolg van de
ingevoerde COVID-19 maatregelen.

4.5 Bewustwordingscampagne
Send’é binnen scholen
Medewerkers van het OM hebben ook
deelgenomen aan de multidisciplinaire teams
die verschillende middelbare scholen hebben
bezocht en preventieve voorlichting hebben
gegeven op de thema’s seksueel gedrag,
alcohol- en drugsgebruik.

4.6

Restorative justice

December 2019 heeft de kerncommissie herstelrecht een start gemaakt met de
campagne “Legumai ‘beef’, por otro!”. In de eerste maanden van 2020 is de campagne
geïntensiveerd. Deze informatiecampagne
houdt onder andere in dat jongeren op
middelbare scholen een short film te zien
krijgen. De short film kaart het onderwerp
“conflicten onder jongeren” aan en laat zien
hoe deze conflicten opgelost kunnen worden
door middel van restorative practices.
Met de campagne trachten de ketenpartners via scholen - jongeren te laten zien dat
misverstanden,
meningsverschillen
en
conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden. Ook thema’s zoals pesten
worden besproken.
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Het beeldmateriaal wordt in groep sessies besproken en krijgen de jongeren tijdens deze sessies
tools aangereikt om beter met hun gevoelens en met elkaar om te gaan.
Ook aan docenten, interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers worden sessies
aangeboden in dit kader, zodat ook zij tools meekrijgen om een basis te vormen voor wat betreft
de mogelijkheden dat restorative practices kan bieden bij conflicten onderling maar ook tussen
de jongeren. De campagne is door de ingevoerde covid-maatregelen tijdelijk stopgezet, maar zal
in 2021 opnieuw worden voortgezet.

4.7

Aktua Robes, Sinti’é Unbes!

Aktua Robes, Sinti’é unbes! is een lik-op-stuk project dat opgezet wordt in de carnavalsperiode.
Dit beleid houdt in dat overtredingen die gedurende de zes officiële carnavalsoptochten snel
worden aangepakt en zoveel mogelijk met een transactie afgedaan. Het project is in 2015 van
start gegaan. Hieronder volgt een overzicht van het resultaat van het project in 2020.
Figuur 7:
Datum
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Despedida Gran Marcha
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2
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55

14
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17
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5 Bedrijfsvoering
5.1

Personeel

In 2020 zijn er verschillende personeelswisselingen geweest. Redenen hiervoor variëren van het
gaan met pensioen, het beëindigen van de uitgezonden periode, of een reallocatie naar een
ander OM binnen de regio. Daarnaast was er een RAIO in het kader van haar leerreis voor zes
maanden bij het OM werkzaam.

5.1.1 Stagiaires
In het jaar 2020 is er, ondanks de covid-uitdagingen een aantal stagiaires bij het OM werkzaam
geweest. Zij hebben in het kader van hun afstuderen verschillende onderzoeken verricht,
waaronder een medewerkerstevredenheidsonderzoek, en een onderzoek naar de bejegening
van verdachten met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast is er door een stagiaire een
concept samenwerkingsprotocol opgesteld voor het Afpakteam.

5.1.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Het OM heeft in 2020 een medewerkerstevredenheidsonderzoek (hierna: MTO) onder zowel de
medewerkers van het Parket Procureur-Generaal als Parket in Eerste Aanleg uitgevoerd om te
meten hoe de medewerkers van het OM in de organisatie staan voor wat betreft onder andere
hun tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit en wat de gevolgen zijn voor werksfeer en
verloop binnen het OM. De vragenlijst werd via e-mail naar alle medewerkers van het OM
gestuurd. De vragenlijst bestond uit negen secties en zou tien minuten van de tijd in beslag
nemen. Tachtig procent van de collega’s hebben hun bijdrage geleverd aan het MTO.

5.2

Digitalisering

Ook in 2020 is men volop bezig geweest om het in werking gezette digitaliseringsproces in de
uitvoering te verbeteren, waarbij medewerkers van zowel het OM als het Hof de nodige
voorstellen daartoe hebben gedaan, die allemaal worden geïnventariseerd en zo nodig
ingevoerd dan wel aangepast. Dit proces zal worden doorgezet om uiteindelijk op een
betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier met het digitaal dossier te kunnen werken.

5.3

Opleidingen

De cursussen ‘herziening Wetboek van Strafvordering en Verkorte Actualiteiten Straf zijn aan
alle Officieren van Justitie en parketsecretarissen aangeboden. De afdeling Ondersteuning en
Executie en baliemedewerkers hebben de cursus ‘omgaan met lastige klanten’ gevolgd.
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Alle medewerkers van het Parket hebben toegang tot New Heroes, een online platform waar
trainingen gevolgd kunnen worden. Daarnaast hebben verschillende medewerkers binnen het
parket een coaching traject gevolgd. In onderstaand tabel tevens een overzicht van gevolgde
trainingen van individuele medewerkers:
Figuur 8.

Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering
Opzet en Schuld – Verdieping
Criminologie/effectiviteit interventie strategieën
Commune fraude
Effectief lezen van een beeldscherm
De Sturing op de Forensische Opsporing
Interpretatie forensisch bewijs en de bewijswaardering
Opzet en Schuld, Verdieping
Deelnemingsvormen – Verdieping
Onvoltooide delicten – Verdieping
Vermogensjacht
Passende sancties in het jeugdstrafrecht
Huiselijk geweld

5.4

Financiën

Hierna wordt de staat van begroting en werkelijke cijfers van het Parket in Eerste Aanleg van
Curaçao in Nederlands Antilliaanse guldens per 31 december 2020 gepresenteerd. De bedragen
betreffen het begrotingsjaar 2020. De jaarcijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2020. De
jaarrekening 2020 is onderworpen aan een accountantscontrole en is voorzien van een
verklaring.
In 2020 zijn de werkelijke kosten lager dan begroot (▲ NAF. 1 mio.↓). Dit is voornamelijk het
gevolg van zowel aanzienlijk lagere personeelskosten als lagere algemene kosten dan begroot.
De onderuitputting op personeelskosten (▲ NAF. 0.6 mio.↓) is per saldo het resultaat van het
niet (kunnen) vervullen van een substantieel aantal vacatures en een, met in de begroting
rekening gehouden, indexering van salarissen die niet is uitgevoerd (▲ NAF. 1.0 mio. ↓). Deze
onderuitputting op personeelskosten wordt gecompenseerd doordat inhuur van derden en
overige personeelskosten niet in de begroting waren opgenomen (▲ NAF. 0.5 mio. ↑). De
onderuitputting op algemene kosten (▲ NAF. 0.5 mio.↓) is met name het gevolg van minder
kosten dan begroot voor wat betreft reis- en verblijfkosten, specifieke kotsen orde en rust en
advieskosten.
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5.4.1 Totalen
Parket in Eerste Aanleg van Curaçao

Omschrijving

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Afwijking
2020

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal

8.644.392

7.657.310

987.082

Personeelskosten
Salarissen en uitkeringen
Pensioen en sociale lasten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten

6.509.000
5.036.243
1.472.757
0
0

5.931.259
4.518.710
941.239
377.776
93.534

577.741
517.533
531.518
-377.776
-93.534

Huisvestingskosten

995.500

1.041.974

-46.474

Transportkosten

122.500

118.359

4.141

1.017.392

495.885

521.507

0

69.833

-69.833

Algemene kosten
Afschrijvingskosten

5.4.2 Gespecificeerd
Parket in Eerste Aanleg van Curaçao

Omschrijving

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Afwijking
2020

NAF.

NAF.

NAF.

Totaal

8.644.392

7.657.310

987.082

Personeelskosten

6.509.000

5.931.259

577.741

Salarissen en uitkeringen
Salarissen en lonen
Kindertoelage
Vakantie-uitkering/toelage
Overige uitkering en toelage

4.697.760
19.260
298.613
20.610

4.201.791
17.680
261.897
37.342

495.969
1.580
36.716
-16.732

746.532
344.629
26.245
355.351

421.768
237.406
21.696
260.369

324.764
107.223
4.549
94.982

0
0
0
0

88.756
90.410
96.652
101.958

-88.756
-90.410
-96.652
-101.958

Pensioen en sociale lasten
Pensioen premie
Toeslag AOV/AWW
Toeslag AVBZ
Kosten BVZ
Inhuur personeel
Schoonmaak pers v. derden
Stagiaires en uitzendkrachten
Vertaal / tolk kosten
Kosten uit- / terugzending
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Parket in Eerste Aanleg van Curaçao

Omschrijving
Overige personeelskosten
Cursus en opleidingen
Dienstkleding
Overige personeelskosten

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Afwijking
2020

NAF.

NAF.

NAF.

0
0
0

39.883
801
52.850

-39.883
-801
-52.850

Huisvestingskosten
Electra
Water
Huisvestingskosten
Onderhoud Gebouw
Verzekeringskosten gebouw
Onderhoud Airco's
Huishoudelijke artikelen
Overige huisvestingskosten

995.500
120.000
4.000
709.500
100.000
12.000
20.000
20.000
10.000

1.041.974
113.205
4.172
844.665
26.375
9.225
13.059
25.226
6.047

-46.474
6.795
-172
-135.165
73.625
2.775
6.941
-5.226
3.953

Transportkosten
Brandstofkosten
Onderhoud transport
Lease transportkosten
Overige transportkosten

122.500
18.000
0
104.500
0

118.359
12.100
7.733
95.620
2.906

4.141
5.900
-7.733
8.880
-2.906

1.017.392
149.100
0
50.000
35.000
57.600
175.688
75.000
90.004
0
50.000
35.000
175.000
0
100.000
25.000

495.885
9.982
2.067
28.453
16.907
57.213
158.921
39.162
88.755
2.265
492
3.505
63.319
3.180
19.478
2.186

521.507
139.118
-2.067
21.547
18.093
387
16.767
35.838
1.249
-2.265
49.508
31.495
111.681
-3.180
80.522
22.814

0
0

69.833
69.833

-69.833
-69.833

Algemene kosten
Reis en verblijfskosten
Vergader- en presentatie kosten
Kantoorbehoeften
Papier, druk en bindwerk
Huur/lease Kantoor apparatuur
Telefoon en faxkosten
Porto en vrachtkosten
Abonnementen/lektuur/internet
Onderhoud hard-software infrastr.
Representatie/voorlicht
Aankoop kleine inventaris
Specifieke kosten orde/rust
Bankkosten
Consultancy
Overige algemene kosten
Afschrijvingskosten
Afschrijvingen materiele vaste activa
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Contactgegevens
Adres
Tempel Emanu-El
Hendrikplein z/n
Willemstad, Curaçao
E-mailadres
parket.curaçao@omcarib.org
Telefoonnummer
(+5999) 434 2100
Faxnummer
(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328

Locatie Waaigat:
Adres
Abraham Mendes Chumaceiro Blvd 11 (Scharloo)
Willemstad, Curaçao
E-mailadres
parket.curaçao@omcarib.org
Telefoonnummer
(+5999) 434 2100
Faxnummer
(+5999) 461 1888 / (+5999) 461 3328

20

