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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van het parket van de Procureur-Generaal (hierna: parket PG) over het 

jaar 2021. Dit jaarverslag vormt in samenhang met het jaarplan 2021 een instrument ter evaluatie 

van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Het jaarverslag is tevens een weergave van de 

uitdagingen waarvoor het parket PG zich geplaatst zag en de wijze waarop deze uitdagingen het 

hoofd zijn geboden.  

 

Toen begin 2020 het jaarplan 2021 werd opgesteld hadden we nooit kunnen voorzien wat voor 

jaar 2021 zou worden en voor welke uitdagingen we zouden komen te staan. Het effect van de 

Covid-19 pandemie heeft ook in 2021 grote gevolgen gehad voor zowel de Landen als het 

Openbaar Ministerie (hierna: OM). Gebleken is dat ook in 2021 het OM flexibel en mobiel te werk 

diende te gaan opdat de werkzaamheden zo veel mogelijk doorgang konden vinden, ondanks 

diverse lockdowns, beperkingen in de reisbewegingen en wijzigingen in de omgang met elkaar, 

onze ketenpartners en de maatschappij. Hierbij bleef de aandacht voor de mens achter de OM-

medewerker onverminderd van belang. 

 

Ondanks deze uitdagingen was er continue aandacht voor de ambities en doelstellingen welke 

door de maatschappij van ons werden verlangd. Het parket PG vervult hierin afwisselend een 

initiërende, faciliterende en verbindende rol richting ketenpartners en de parketten in eerste 

aanleg. Immers de criminaliteit is van een dusdanige omvang en zwaarte dat een solistische 

aanpak niet volstaat. Een integrale aanpak is noodzakelijk.  

 

Het afgelopen jaar werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat de huidige financiële mogelijkheden in de 

regio beperkt zijn. De bezuinigingen die samenhangen met de Landspakketten raken ook het OM 

in zowel capaciteit als operationele slagkracht. 

 

 

Ton Maan 

Procureur – Generaal 
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Organisatie van het Openbaar Ministerie 

Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet 

vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is te verdelen in drie onderdelen: de opsporing 

van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van 

strafvonnissen. Het OM bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter 

moet verschijnen.  

 

De drie zelfstandige OM’s van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

hebben elk een parket in eerste aanleg onder leiding van een Hoofdofficier van Justitie (hierna: 

HOvJ). Aan het hoofd van deze OM’s staat één gezamenlijke Procureur-Generaal (hierna: PG), 

die kantoor houdt in elk land. De PG legt vanuit zijn rol verantwoording af aan de ministers van 

justitie (en veiligheid) van Curaçao, van Sint Maarten en van Nederland, elk afzonderlijk en aan 

hen gezamenlijk op het Justitieel Vierpartijen Overleg (hierna: JVO). 

 

In hoger beroep wordt het OM vertegenwoordigd door de PG, dan wel namens hem de 

Advocaat-Generaal (hierna: AG). Behalve een bureau Advocaat-Generaal (hierna: Bureau AG) 

dat zich bezighoudt met het hoger beroep in strafzaken, is er op het parket PG een bureau 

Bedrijfsvoering dat (op grond van het bepaalde in de Rijkswet Openbare Ministeries) 

verantwoordelijk is voor het beheer van alle parketten. Dit bureau Bedrijfsvoering (hierna: 

Bedrijfsvoering) ondersteunt de parketten in eerste aanleg, opdat die zich voornamelijk kunnen 

richten op het primaire proces, te weten de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. De 

derde taak van het parket PG is beleidsmatig, vertegenwoordigd in het Stafbureau. Het parket 

PG coördineert de gezamenlijke aanpak van onder andere de grensoverschrijdende criminaliteit 

en maakt en houdt toezicht op prestatieafspraken die in het kader van planning & control met de 

parketten in eerste aanleg zijn gemaakt. Tot slot vormt ook het Team Bestrijding Ondermijning 

(hierna: TBO), dat leiding geeft aan de ondermijningsonderzoeken van het Recherche 

Samenwerkingsteam (hierna: RST), onderdeel van het parket PG. 

Jaarverslagen parketten in eerste aanleg 

Behalve dit jaarverslag stellen de drie parketten in eerste aanleg elk een jaarverslag op, waarin 

per land verslag wordt gedaan van de behaalde resultaten in relatie tot de doelstellingen en de 

prestatieafspraken die zijn gemaakt met deze parketten, eveneens vergezeld van een eigen 

jaarrekening. Voor meer informatie over het beleid op landsniveau wordt derhalve verwezen 

naar die respectieve jaarverslagen. 
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Organigram parket PG 
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1 Aandachtspunten 

In het visiedocument “Perspectief op de criminaliteitsbestrijding 2016-2021” (hierna: het 

Perspectief) heeft het parket PG de hoofdlijnen uiteengezet waarlangs beleid en vervolgacties zijn 

bepaald. Hiermee zijn op strategische wijze kaders gesteld waarlangs de capaciteit van het parket 

PG, maar ook van de parketten in eerste aanleg zal worden ingezet. Langs deze hoofdlijnen is 

verbinding gemaakt met de ketenpartners en de samenleving, zijn criminaliteitsontwikkelingen 

gevolgd en is samen met partners op een effectieve wijze opgetreden.  

 

1.1 Beleid en Strategie 

De Covid-19 crisis en bezuinigingen op de ketenpartners hebben hun weerslag gehad op de 

doelstellingen uit het jaarplan 2021 parket PG ten aanzien van de ketensamenwerking. Deze zijn 

dan ook niet volledig tot realisatie gekomen. Ondanks de uitdagingen en beperkingen zijn er 

vanuit de afdeling Beleid en Strategie langs de hoofdlijnen van het Perspectief diverse projecten 

uitgezet en gecontinueerd en is een bijdrage geleverd aan de op maat gesneden interventies en 

maatregelen die een bijdrage leveren aan een samenleving waar veiligheid voorop staat. 

➢ Grensveiligheid/ Baseline 

Tot begin 2021 heeft de PG de voorzittersrol van de Regiegroep Baselines Grensveiligheid 

vervuld. Samen met diverse grensketenpartners is een bijdrage geleverd aan het uitwerken van 

de minimumnormen waaraan de grenscontroles en grensbewaking dienen te voldoen. Door 

middel van het verzorgen van het secretariaat van de projectgroep Baseline Grensveiligheid is er 

vanuit de afdeling Beleid en Strategie beleidscapaciteit geleverd. Van 2019 tot en met 2021 zijn 

de, door het JVO geprioriteerde, verbetervoorstellen uitgewerkt en opgeleverd.  

 

De uitvoering van de Landspakketten en de uitwerking van de versterking van het grenstoezicht 

hebben ertoe geleid dat het project in zijn geheel is overgedragen aan Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten. De Landen dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en uitwerking middels 

het Protocol inzake de versterking grenstoezicht in de Caribisch Landen van het Koninkrijk. De 

afdeling Beleid en Strategie heeft gezorgd voor een gedegen overdracht en was beschikbaar voor 

eventuele vragen vanuit de Landen. Met ingang van 2022 vervult het OM geen rol meer ten 

aanzien van het secretariaat of de trekkersfunctie gerelateerd aan dit project. 

➢ Prestatiegericht sturen 

De PG houdt toezicht op het werk van de OM’s in de Landen door middel van een Planning en 

Control-cyclus. De resultaten worden op kwartaalbasis aan de hand van vastgestelde prestatie 

indicatoren toegelicht door de HOvJ waarbij eventuele knelpunten in het interne proces en de 

kwaliteit van de prestaties worden besproken. De kwartaalbesprekingen maken het mogelijk om 

op basis van de tussentijdse resultaten in gezamenlijkheid bij te sturen. 
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Na enige tijd op de achtergrond te zijn geraakt, zijn aan het einde van 2021 nieuwe afspraken 

gemaakt over de Planning en Control-cyclus. In 2022 wordt gestart met de nieuwe opzet van 

kwartaalgesprekken. 

➢ Themadagen zeden  

Onder meer naar aanleiding van de 

uitkomsten van de evaluatie van de 

Aanwijzing Zeden in 2020 heeft het parket 

PG de themadagen zeden georganiseerd. 

Centraal punt van de themadagen was de 

deskundigheidsbevordering van de 

verschillende ketenpartners in de Landen 

en van de medewerkers van het OM die 

belast zijn met zedenzaken in het Caribisch 

deel van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Naast de deskundigheidsbevordering 

boden de dagen een ontmoetingsplaats 

aan de deelnemers om het netwerk uit te breiden en kennis uit te wisselen. Wegens de Covid-19 

maatregelen hebben de themadagen verspreid over drie digitale bijeenkomsten en één fysieke 

bijeenkomst plaatsgevonden. Er kan teruggekeken worden op productieve en nuttige leerdagen 

met een hoge deelname vanuit de diverse ketenpartners waarbij handvatten geboden zijn aan de 

collega’s werkzaam met dit thema. In navolging hierop is er gestart met het maken van een 

informatiefilm voor zedenslachtoffers. De film zal in 2022 in gebruik worden genomen. 

➢ Overig 

De afdeling Beleid en Strategie heeft het management van het OM en de besturen van de Landen 

geadviseerd met betrekking tot (concept) wetgeving, onder meer inzake: 

➢ De implicaties van het concept nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de organisatie 

en de taakstelling van het OM. 

➢ Een wetsvergelijkend onderzoek naar de krankzinnigenwetgeving in de Landen 

waarover in 2022 advies uitgebracht zal worden richting het bestuur over de rol van het 

OM. 

➢ Een voorontwerp ter wijziging van het landsbesluit van 12 december 1949 ter uitvoering 

van artikel 24 van de Landsloterijverordening; waarbij de uitvoeringstaken over zijn 

gedragen aan de Gaming Control Board. 

➢ Het opstellen en vaststellen van een Memorandum of Understanding met het National 

Recovery Plan Bureau te Sint Maarten. 
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Naast de reguliere werkzaamheden heeft de afdeling Beleid en Strategie zorg gedragen voor de 

volgende werkzaamheden: 

➢ Een inhoudelijke bijdrage geleverd aan diverse procesherinrichtingen van ketenpartners. 

➢ Een inhoudelijke bijdrage geleverd aan diverse evaluatie- en inspectieonderzoeken, welke 

in de Landen hebben plaatsgevonden, onder andere van de Koninklijke Marechaussee, de 

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Raad van 

Rechtshandhaving. 

➢ Diverse interne werkinstructies en richtlijnen zijn opgesteld en er is zorggedragen voor 

de implementatie daarvan. Daarnaast zijn een aantal richtlijnen herzien. Zo is 

bijvoorbeeld de sepotrichtlijn OMCarib geactualiseerd.  

➢ Vragen van de parlementen van de Landen zijn beantwoord. 

➢ Diverse convenanten zijn vernieuwd dan wel gesloten, waaronder met de Immigratie en 

Naturalisatie Dienst en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  

 

1.2 Communicatie 

Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het jaarplan 2021 parket PG is de functie van 

communicatieadviseur opengesteld. Echter heeft de sollicitatieprocedure geen geschikte 

kandidaat opgeleverd. In 2022 wordt hier nadere invulling aan gegeven teneinde aan de 

dringende behoefte aan interne en externe communicatie binnen de OM’s van de Landen te 

kunnen voldoen.  

 

1.3 Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing 

Ten einde goede uitvoering te geven aan het stelsel Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing zijn 

er in Sint Maarten en in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: BES-eilanden) werkafspraken 

gemaakt ter uitvoering van het stelsel. In Curaçao is het stelsel geborgd in lokale wetgeving. In 

het kader van preventieve veiligheid en het treffen van (eventuele) maatregelen vindt elke zes 

weken overleg plaats met de desbetreffende ketenpartners. Er is verdere structuur aangebracht 

in het proces van het bewaken, beveiligen en crisisbeheersing. Tevens zijn diverse 

dreigingsinschattingen gemaakt en is er een register opgesteld om dreigingsanalyses te 

registeren. 

➢ Integraal Crisis & Veiligheidsbeleidsplan 

Het Integraal Veiligheid Beleidsplan OM (hierna: IVBP) bevat veel verschillende onderwerpen 

en aspecten. Onder andere naar aanleiding van de lessen na het passeren van orkaan Irma in Sint 

Maarten zijn door het OM verschillende beleids- en crisisplannen opgesteld. Om op juiste wijze 

invulling te kunnen geven aan organisatie gerelateerde veiligheidsaspecten en adequaat in te 

kunnen spelen op verschillende vormen van crisissituaties is in 2020 een start gemaakt met het 

IVBP. Dit is in 2021 afgerond.  
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Het IVBP bestaat uit Bedrijfscontinuïteitplannen (hierna: BCP), met als onderdeel operationele 

orkaanplannen, preventief personeelsbeleid (veiligheid medewerkers werk en privé), beleid 

omtrent de veiligheid van OM gebouwen, Bedrijfshulpverlening (hierna: BHV), Werkwijze OM 

Grootschalig Optreden en IT Veiligheidsbeleid. De IVBP beleidsdocumenten en operationele 

plannen zijn zogenaamd ‘levende’ documenten die periodiek geactualiseerd worden en waar 

nodig door het managementteam opnieuw worden vastgesteld. Bij het opstellen van het nieuwe 

BCP is gekozen voor een bredere insteek dan voorheen, naast natuurgeweld zoals orkanen kan 

het BCP nu ook als leidraad voor andere calamiteiten gebruikt worden. Te denken valt aan 

terroristische of criminele aanslagen, wateroverlast, sociale onrust/oproer, brand in een van de 

OM gebouwen en grote stroomstoringen. 

 

1.4 Militaire bijstand 

Sinds 2017 geldt voor Curaçao een vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van defensie 

capaciteit met betrekking tot search, tracking, statische observatie en duiken. Deze 

vereenvoudigde procedure houdt in dat de HOvJ rechtstreeks de benodigde capaciteit kan 

aanvragen bij de C-ZMCARIB. Per jaar wordt inzage gegeven aan de Gouverneur van Curaçao 

en de Minister -president van Curaçao over de frequentie van bijstand die op basis van deze 

verkorte procedure zijn gegeven. Deze verkorte procedure ten aanzien van militaire bijstand is 

niet van toepassing op Sint Maarten. 

 

 

Ten aanzien van de overige vormen van militaire bijstand is middels de reguliere 

aanvraagprocedure bijstand ingezet. In totaal hebben 30 verzoeken tot militaire bijstand (zowel 

via de verkorte als reguliere procedure) plaatsgevonden door de landen Curaçao, Sint Maarten 

en de BES-eilanden.  
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Overige militaire bijstand kan onder meer bestaan uit militaire bijstand bij calamiteiten, bijstand 

door middel van specialistische kennis en/of apparatuur ten behoeve van een strafrechtelijk 

proces of onderzoek. Ten aanzien van Sint Maarten betreft de overige militaire bijstand tevens 

bijstand ten behoeve van search, tracking, statische observatie en duiken. 

1.4.1 Onderlinge Regelingen Detentie 

De Landen binnen het Koninkrijk kunnen gebruik maken van de onderlinge regelingen voor de 

beschikbaarstelling van detentiecapaciteit (hierna: ORD’s). Deze ORD’s zien toe op het 

beschikbaar stellen van detentiecapaciteit op grond van gebrek aan capaciteit, medische- of 

veiligheidsgronden of de overdracht van een strafvonnis. Voor de aanvraag en uitvoering van 

deze regelingen heeft de afdeling Beleid en Strategie in 2021 opnieuw diverse informatiesessies 

aan ketenpartners verzorgd, onder meer aan de politie en advocatuur in de Landen. Tevens is 

besloten dat in verband met de internationale aspecten in 2022 de uitvoerende werkzaamheden 

met betrekking tot de ORD’s overgedragen zal worden aan het IRC-onderdeel van het Bureau 

AG. 

Mede door de zorgelijke staat van de detentiefaciliteiten in de Landen, maar ook de zwaarte en 

complexiteit van de criminaliteit en daarmee gepaard gaande opgelegde gevangenisstraffen, 

ervaart het parket PG verschillende uitdagingen op het gebied van de overbrenging van 

gedetineerden. Onder meer ten aanzien van de samenwerking met de ketenpartners en de 

(on)mogelijkheden met betrekking tot het effectueren van een TBS-vonnis of PIJ-maatregel in een 

ander Land binnen het Koninkrijk.  

 

  

In totaal zijn er 67 ORD verzoeken gedaan door de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten. 
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1.5 Ondermijningsaanpak   

Zowel de Landsrecherche van Curaçao, de Landsrecherche van Sint Maarten, de Rijksrecherche op 

de BES-eilanden als het TBO zetten zich in ten behoeve van de bestrijding van ondermijning. De 

Landsrecherches en Rijksrecherche BES hebben daarin een focus op de interne structuren en 

misdrijven gepleegd door ambtenaren, zoals benoemd in de taken van de Landsrecherche 

respectievelijk de Rijksrecherche BES. Het TBO richt zich op de aanpak van ernstige ondermijnende 

criminaliteit met een - hoofdzakelijk - financieel-economische nadruk, in een grensoverschrijdende 

context. 

 

1.5.1 De Lands-/Rijksrecherches 

Het OM draagt de gezagsverantwoordelijkheid voor alle opsporingsdiensten waaronder de Lands-

/Rijksrecherches en hecht waarde aan betrokkenheid bij het beheer van deze diensten. Ondanks de 

wens van het parket PG om sterkere en effectievere inzet van de Landsrecherches te realiseren moet 

worden geconcludeerd dat er door Curaçao en Sint Maarten in 2021 opnieuw niet structureel in de 

diensten is geïnvesteerd. In plaats van te investeren zijn deze essentiële diensten effectief gekort op 

middelen en personeel, waardoor de inzetbare capaciteit aanzienlijk is geslonken. Dit is in strijd 

met de afspraak in de Landspakketten dat er niet bezuinigd mag worden op de rechtshandhaving. 

 

Desondanks hebben beide Landsrecherches, met de zeer beperkte capaciteit en expertise, diverse 

onderzoeken gedaan. Net als in 2019 en 2020 was er opnieuw sprake van een situatie waarin het 

aanbod van zaken de beschikbare capaciteit ruimschots overtrof. Hierdoor heeft een aantal 

onderzoeken ernstige vertraging opgelopen en konden deze niet binnen de wenselijke termijn 

afgerond worden. Daarnaast is besloten bepaalde onderzoeken en aangiften niet nader te 

onderzoeken juist vanwege dit gebrek aan capaciteit en expertise. Het is van groot belang dat de 

integriteit van het openbaar bestuur wordt bewaakt door een lokale recherche-

opsporingsorganisatie die onafhankelijk is gepositioneerd en zowel kwalitatief als kwantitatief 

daadwerkelijk in staat wordt gesteld om op te treden tegen integriteitsschendingen. Het parket PG 

constateert dat de Landsrecherches hiertoe niet optimaal in staat zijn. Daarnaast is het wegens het 

gebrek aan capaciteit en middelen niet mogelijk informatie-gestuurd te werk te gaan. 

 

Tot het takenpakket van de Landsrecherches behoort het onderzoeken van schietincidenten waarbij 

politieambtenaren zijn betrokken. De beperkte capaciteit en middelen van de Landsrecherches 

hebben tot een zeer onwenselijke situatie geleid, waarin politieambtenaren noodgedwongen lange 

tijd in onzekerheid verbleven omtrent de rechtmatigheid van hun optreden hangende de resultaten 

van het onderzoek. Dit is zowel voor de betrokken politieambtenaar als het korps waarin de 

ambtenaar werkzaam is, onwenselijk.  
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In 2021 hebben de Landsrecherchedagen plaatsgevonden, dankzij financiering door het parket PG. 

Doel van de Landsrecherchedagen is om een bijdrage te leveren aan de uitwisseling van kennis, het 

opdoen van kennis, alsook het netwerk opnieuw aan te halen en te vergroten. Aan deze dagen 

hebben de Landsrecherches van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de Rijksrecherche op de BES 

deelgenomen. Het parket PG kijkt terug op succesvolle dagen waarbij diverse cursussen gegeven 

zijn en op interactieve wijze uitwisseling van kennis tussen de diensten heeft plaatsgevonden. Gelet 

op de beperkte financiële situatie is de doorgang van Landsrecherchedagen in 2022 niet zeker. 

➢ Landsrecherche Curaçao 

Naast de diverse al lopende onderzoeken zijn dertien (13) nieuwe onderzoeken opgestart. Tevens 

zijn elf (11) nieuwe aangiften en signalen beoordeeld die niet geleid hebben tot een onderzoek door 

de Landsrecherche Curaçao. In totaal waren er 28 lopende onderzoeken waar capaciteit voor 

diende te worden ingezet, een deel van deze onderzoeken bevond zich in de loop van 2021 in een 

afrondende fase. Gelet op de beperkte capaciteit zijn er keuzes gemaakt ten aanzien van de inzet en 

is het niet mogelijk geweest om meerdere zaken naast elkaar uit te voeren. Hierdoor is sprake 

geweest van een oplopende doorlooptijd van onderzoeken, het niet optimaal uit kunnen voeren en 

overdragen van bepaalde onderzoeken en van het stilleggen van of niet verder investeren op 

bepaalde onderzoeken. In 2021 zijn zeven (7) onderzoeken door de Landsrecherche Curaçao en het 

OM afgerond. Daarvan hebben drie zaken op zitting gestaan, dit betreft onderzoeken uit 2018, 2019 

en 2020. 

➢ Landsrecherche Sint Maarten 

Naast de diverse lopende onderzoeken zijn negen (9) nieuwe onderzoeken opgestart. Tevens zijn 

drie (3) nieuwe aangiften en signalen beoordeeld die niet geleid hebben tot een onderzoek door de 

Landsrecherche Sint Maarten. In totaal waren er vijftien (15) lopende onderzoeken waar capaciteit 

voor diende te worden ingezet, een deel van deze onderzoeken bevond zich in de loop van 2021 in 

een afrondende fase. Gelet op de beperkte capaciteit zijn er keuzes gemaakt ten aanzien van de 

inzet en is het niet mogelijk geweest om meerdere zaken naast elkaar uit te voeren. Hierdoor is er 

sprake geweest van een oplopende doorlooptijd van de onderzoeken, het niet optimaal uit kunnen 

voeren en overdragen van bepaalde onderzoeken en het stilleggen van of niet verder investeren op 

bepaalde onderzoeken. In 2021 zijn er zeven (7) onderzoeken door de Landsrecherche Sint Maarten 

en het OM afgerond. Daarvan heeft één zaak op zitting gestaan, dit betrof een onderzoek uit 2018. 

➢ Rijksrecherche BES 

Medio 2020 zijn twee Rijksrechercheurs voor een pilot van drie jaren gestationeerd op Bonaire. De 

aanwezigheid van de Rijksrecherche in Caribisch Nederland zorgt voor kortere en laagdrempelige 

lijnen met lokale ketenpartners en biedt kansen voor het leveren van maatwerk aan deze partners, 

in de zin van interventies die bijdragen aan de wensen en behoefte van lokale partners en instanties. 

Dit alles naast de hoofdmoot van het werk van de Rijksrecherche, namelijk opsporingsonderzoeken 

uitvoeren. 
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De fysieke vestiging op de BES is nieuw, het in 2020 opgebouwde netwerk is nader uitgewerkt en 

bestendigd. In 2021 zijn acht (8) zaken ingenomen, waarvan er vijf (5) nog lopende zijn. Er is één (1) 

onderzoek afgerond en op zitting geweest, dat geleid heeft tot veroordelingen in eerste aanleg. 

Daarnaast zijn twee onderzoeken geseponeerd. De Rijksrecherche BES doet onderzoeken variërend 

van corruptie, overige misdrijven gepleegd door (politie) ambtenaren en optreden van de politie in 

het kader van geweldstoepassing. De onderzoeken hebben betrekking op alle drie de eilanden van 

de BES. Tevens zijn dertien (13) meldingen beoordeeld die niet geleid hebben tot een onderzoek 

door de Rijksrecherche BES.  

 

1.5.2 Team Bestrijding Ondermijning 

De hernieuwde recherchesamenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk is vanaf eind 

2019 stapsgewijs doorgevoerd. Dit heeft een intensivering van de samenwerking in de regio met 

zich meegebracht. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het invulling geven aan de 

gewijzigde recherchesamenwerking onder het Protocol Recherchesamenwerking (hierna: het 

Protocol). Essentieel daarin is een actieve verbinding tussen het parket PG (TBO), het RST, de 

politiekorpsen, de Landsrecherches en de eerstelijns parketten van de Landen. Samenwerking 

tussen deze organisaties en verbinding met lokale expertise en inzichten is cruciaal voor de 

bestrijding van transnationale ondermijnende criminaliteit. Deze samenwerking heeft geleid tot 

(de afronding van) enkele grote en langdurige onderzoeken in eerste aanleg en de behandeling 

daarvan in appèl. De personele capaciteit van het TBO is op sterkte gebracht door de komst van 

een nieuwe secretaris per 1 juli 2021 en een nieuwe officier van justitie op 1 september 2021.  

 

De mondiale Covid-19 uitbraak heeft ook op werkzaamheden van het TBO zijn weerslag gehad. 

Onder meer de diverse lockdowns in zowel Sint Maarten als Curaçao, als ook het wegvallen van 

de vliegverbindingen tussen de Landen, hebben invloed gehad op het verloop van de 

onderzoeken. Deze beperkingen hebben geleid tot vertragingen in sommige lopende 

onderzoeken. Desondanks heeft het TBO, waar mogelijk, de digitale mogelijkheden benut die er 

zijn teneinde de voortgang in de onderzoeken te bewaren. Het TBO heeft zich in 2021 wederom 

gericht op het doen van strafrechtelijke onderzoeken met financieel-economische componenten 

(zoals onderzoeken op het gebied van corruptie, witwassen en fiscale delicten) naar Politically 

Exposed Persons (PEP’s), ambtenaren, overheids-NV's, facilitators of organisaties uit de 

collectieve sector. In deze onderzoeken is de nadruk gelegd op verschillende centers of gravity en 

intermediairs, en is waar mogelijk het misbruiken van het systeem aangepakt. 

 

Conform het Protocol heeft er in december 2021 over de operationele inzet van de Centrale Teams 

verantwoording aan de respectievelijke Ministers van Justitie (& Veiligheid) plaatsgevonden. 
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Onderstaand een verkorte weergave van de behaalde resultaten in Sint Maarten en Curaçao. 

➢ Sint Maarten 

➢ Begin 2021 is in het onderzoek Larimar een vordering tot ontneming van het 

wederrechtelijk verkregen voordeel betekend aan de hoofdverdachte. Het betreft een 

vordering met een vooralsnog berekend wederrechtelijk voordeel van ruim 17 miljoen 

USD in verband met diens eerdere veroordeling ter zake corruptie in 2020. 

➢ In het onderzoek Berlijn is onderzoek gedaan naar mogelijke strafbare gedragingen 

rondom de Prinses Juliana International Airport.  

➢ Illustratief voor het werk van het TBO is het onderzoek Draco. Een groot onderzoek 

waarbij de hoofdverdachte en de medeverdachte(n) worden verdacht van 

belastingfraude en witwassen. In deze zaak is tevens een ontneming aangekondigd. 

In februari 2022 zijn de diverse verdachten in dit onderzoek door het Gerecht in Eerste 

Aanleg (hierna: GEA) veroordeeld. 

➢ De vervolging van verschillende statenleden heeft geleid tot diverse veroordelingen. 

In het onderzoek Ruby zijn een statenlid en diens partner wegens misbruik van 

bevoegdheden, valsheid in geschrifte en het aannemen van steekpenningen door het 

GEA veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden en is het statenlid voor de 

duur van zeven (7) jaren niet toegestaan om ambtelijke functies uit te oefenen. Het 

Statenlid is daarnaast geschorst uit de Staten en een ontnemingsvordering is 

aangekondigd.  

➢ Een ander statenlid is naar aanleiding van het onderzoek Aquamarine II veroordeeld 

wegens omkoping. Het statenlid werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één 

(1) jaar. Daarnaast moet hij wegens een vordering tot ontneming in dit onderzoek 

NAf. 192.690 terug betalen en in een oudere ontnemingszaak nog eens NAf. 666.000. 

Daarnaast worden in dit onderzoek twee getuigen verdacht van meineed. Deze 

verdenking heeft geleid tot het opmaken van twee processen-verbaal en deze 

verdachten worden vervolgd.  

➢ In het langlopende onderzoek Emerald zijn de ontnemingszaken aangebracht in het 

laatste kwartaal van 2021. Op 23 december 2021 is uitspraak gedaan in de 

ontnemingszaak en moet een van de verdachten NAf. 8.315.278 terug betalen. De 

ontnemingszaak tegen de tweede verdachte in dit onderzoek is nog in behandeling. 

➢ Curaçao 

➢ In Curaçao is ondermijningscapaciteit ingezet voor verschillende nog lopende 

onderzoeken waar in dit jaarverslag om operationele redenen geen nadere toelichting 

op gegeven kan worden.  

➢ In 2021 zijn verschillende veroordelingen gevolgd in het onderzoek naar aanleiding 

van afgeronde onderzoeken, bijvoorbeeld de veroordeling in hoger beroep van 

verdachten in het onderzoek La Certa rondom omkoping bij de overname van de 

olieraffinaderij Isla.  
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➢ Verder heeft in onderzoek Pyriet de FirstCaribbean International Bank een transactie 

van NAf. 200.000 betaald ter voorkoming van vervolging wegens het niet tijdig 

melden van een ongebruikelijke transactie en het onttrekken aan beslag. 

 

1.5.3 Informatiedeling 

In 2021 heeft een nadere concretisering van het Plan Doorontwikkeling Informatieorganisaties 

van de Politiekorpsen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een ambitieus plan geldig tot en 

met 2024 met het doel binnen de Landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk te komen tot 

gestandaardiseerde professionele wijze van het verzamelen, analyseren en verwerken van 

informatie tot gestandaardiseerde informatieproducten. Onder verantwoordelijkheid van de 

politiekorpsen zal de uitwerking van dit plan moeten leiden tot verbetering van de 

informatieorganisaties in de Landen. Een goede informatiepositie is essentieel om effectief te 

kunnen opereren. Ook op het gebied van de versterking van grenstoezicht en de aanpak van 

ondermijning in de Landen hebben zich positieve ontwikkelingen op het gebied van 

informatiedeling voorgedaan onder meer door zorg te dragen voor nauwere aansluiting op de 

reeds bestaande structuren. 

 

Het beschikbaar komen van encrypted data in Europa bleek voor Landen in het Caribisch deel 

van het Koninkrijk een essentiële bron van informatie. In samenwerking met het RST, de lokale 

korpsen en het OM is er voor gezorgd dat een juridisch kader is vastgesteld en een werkproces is 

ingericht waardoor de opsporingsdiensten over deze informatie kunnen beschikken. 

 

Onder verantwoordelijkheid van de Coördinerend Informatie Officier van het Parket PG zijn er 

ten behoeve van de diverse stuurgroepen informatieproducten aangeboden. Gelet op de beperkt 

beschikbare capaciteit is het niet mogelijk gebleken alle informatieproducten nader uit te werken. 
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2 Bureau Advocaat Generaal  

Het Bureau AG heeft in 2021 ingezet op verdere integratie van de twee vestigingen Curaçao en 

Sint Maarten. De gezamenlijke weekstart, een nieuwsbrief en deelname aan een parket breed 

jurisprudentieoverleg hebben daaraan bijgedragen. Om de kwaliteit van het werk van alle 

parketten te verbeteren koppelen beide AG’s per mail het verloop van de Hof-zittingen OM 

Carib- breed terug en wordt zorg gedragen voor de digitale borging van uitspraken. 

 

2.1 Algemeen 

De Covid-19 pandemie heeft eveneens grote impact gehad op de voortgang van de zaken in hoger 

beroep. Zo konden in Sint Maarten een aantal geplande zittingsweken kon in 2021 niet doorgaan, 

omdat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: Hof) niet kon reizen. Niettemin kon een 

aantal in het oog springende zaken worden afgerond in zowel Sint Maarten als Curaçao. 

➢ Sint Maarten 

➢ In het onderzoek Coconut (schietpartij in Simpson Bay in november 2018) zijn twee 

verdachten veroordeeld, van wie er één eerder was vrijgesproken, tot 

gevangenisstraffen van negen jaren.  

➢ Drie onderzoeken van de Landsrecherche Sint Maarten zijn in hoger beroep definitief 

afgedaan. Een voormalig directeur van de Immigratiedienst is definitief veroordeeld 

wegens onder andere misbruik van zijn functie. Een voormalig chef van de 

veiligheidsdienst is definitief veroordeeld wegens ambtelijke verduistering. In deze 

zaak is tevens de ontnemingsvordering toegewezen.  

➢ In een onderzoek naar verkiezingsfraude in de Point Blanche gevangenis in 2014, 

onderzoek Octopus, zijn de vonnissen grotendeels bevestigd.  

➢ Verder is in de moordzaak van onderzoek Cactus het vonnis uit eerste aanleg 

bevestigd, namelijk 18 jaren gevangenisstraf. 

➢ Veel tijd is besteed aan de behandeling van de strafzaken voortkomend uit de 

onderzoeken Mars (moord/doodslag in Simpson Bay Resort in december 2016) en 

Scorpio/Aquarius/Marmer en Orca (een reeks liquidaties en pogingen daartoe in 

2018-2020). In deze zaken worden de vonnissen verwacht in 2022.  

➢ Curaçao en BES 

➢ In het onderzoek Jamaloodin, tegen de oud-minister van Financiën over het uitlokken 

van de moord op politicus Helmin Magno Wiels, is verdachte door het Hof (conform 

eis van het OM) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren. Dit betrof een grote 

strafzaak die op de Marinebasis Suffisant Curaçao heeft plaatsgevonden. 

➢ De zaak Ceyvan betrof een schokkende zaak, waarbij het slachtoffer, een studente aan 

de medische universiteit in Saba dood in haar appartement werd aangetroffen. Door 

het GEA was verdachte vrijgesproken van dood door schuld.  
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In hoger beroep is verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf (11) jaren ten 

aanzien van doodslag en (het bezit van) kinderporno. 

➢ De Hoge Raad (hierna: HR) heeft in juni 2021 de megawitwaszaak versus Albert W. 

de G. en Willem B. van W. bekrachtigd, waardoor de veroordelingen onherroepelijk 

zijn. De HR heeft vastgesteld dat het niet anders kan dat het goud van een misdrijf 

afkomstig is geweest.  

➢ In onderzoek Garcia, tegen de oud-directeur van de Girobank, is verdachte in hoger 

beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier (4) jaren wegens de verduistering 

van ongeveer 11.000.000 USD, valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd en 

witwassen. Daarnaast is verdachte veroordeeld tot het betalen van NAf. 19.185.000,- 

aan het Land Curaçao. Verder is verdachte detentiegeschikt bevonden door het Hof. 

 

 
 

2.2  Internationale rechtshulp 

Net als in 2019 en 2020 is het aantal verwerkte rechtshulpverzoeken in 2021 (inkomend en 

uitgaand) verder gestegen. In 2021 is sprake van een stijging van meer dan 10% ten opzichte van 

het voorgaande jaar. In 2021 zijn in totaal 611 in- en uitgaande rechtshulpverzoeken geregistreerd. 

Opvallend is een stijging van 40% aan uitleveringsverzoeken ten opzichte van 2020. Per 1 april 

2021 wordt alle uitgaande rechtshulp (m.u.v. interregionale rechtshulp) door het Internationaal 

Rechtshulp Centrum (hierna: IRC) verzorgd, wat deels de stijging verklaart. De meeste 

rechtshulp werd geregistreerd naar en vanuit Sint Maarten, gevolgd door Curaçao en vervolgens 

de BES-eilanden. Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten zonden de meeste 

rechtshulpverzoeken in. Het OM  verzendt overigens ook de meeste rechtshulp naar deze landen.  
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Het IRC is het afgelopen jaar veel zichtbaarder geworden in Landen en ook is opnieuw 

geïnvesteerd in het internationale netwerk. Dit heeft zowel betrekking op de interregionale 

contacten (Landelijk IRC NL, AIRS, IRC-officieren in Curaçao en op de BES-eilanden, Directie 

Buitenlandse Betrekkingen van de Landen) als contacten buiten het Koninkrijk (onder meer 

ARIN-Carib).  

 

2.3 Langgestraften 

Met het oog op humaniteit eist het Europees Hof van de Rechten van de Mens dat langgestraften 

uitzicht blijven houden op terugkeer in de maatschappij. Van de uitvoerende instanties, 

waaronder het OM, wordt verwacht dat hier concrete invulling aan wordt gegeven. De wetgever 

heeft bepaald dat de levenslanggestrafte – nadat de vrijheidsbeneming ten minste twintig 

(Curaçao) tot vijfentwintig (Sint Maarten) jaren heeft geduurd – voorwaardelijk in vrijheid wordt 

gesteld indien naar het oordeel van het Hof verdere onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging geen 

redelijk doel meer dient. Het toetsingstraject begint vanaf het vijftiende jaar van de 

vrijheidsbeneming, waarbij de veroordeelde aan de hand van resocialisatie- en re-

integratieactiviteiten wordt voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. De veroordeelde 

komt hier alleen voor in aanmerking als de gedragsdeskundigen en de veiligheidsadviseur 

hierover positief hebben geadviseerd. Dit traject wordt vanaf het vijftiende jaar van de 

vrijheidsbeneming gestart, zodat de veroordeelde bij het bereiken van het twintigste (of het 

vijfentwintigste) jaar van de vrijheidsbeneming aan alle voorwaarden voldoet om voor een 

voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking te kunnen komen. Zolang de veroordeelde 

(nog) niet aan alle voorwaarden voldoet, vindt telkens na verloop van vijf jaren opnieuw een 

toetsing plaats. 

 

Curaçao kent vijf (5) personen die onherroepelijk veroordeeld zijn tot een levenslange straf en 

Sint Maarten één (1) persoon die onherroepelijk veroordeeld is tot een levenslange straf. Deze 

Sint Maartense veroordeelde zit momenteel zijn vrijheidsbenemende straf uit in Curaçao en 

wordt derhalve meegenomen in de behandeling van de Curaçaose zaken. Door het Bureau AG 

en de relevante partners zijn de nodige voorbereidingen getroffen in de vorm van het uitwerken 

van een richtlijn en een werkplan. Om tot daadwerkelijke uitvoering van de wet te komen is een 

praktisch uitvoeringsplan nodig, waarin concreet de rol van alle betrokken ketenpartners wordt 

vastgelegd en waarin alle mogelijke stappen, toetsingsmomenten en uitkomsten helder worden 

weergegeven voor alle betrokkenen, inclusief de veroordeelde. Het Bureau AG heeft het 

uitvoeringsplan resocialisatie voor levenslanggestraften in samenwerking met een externe 

consulent uitgewerkt. Uiteindelijk zal er voor ieder land maatwerk moeten worden aangebracht 

in het uitvoeringsplan naar gelang de voorzieningen in het land. Voor Curaçao is dit in het 

voorjaar van 2021 gebeurd, waarbij het proces van begeleiding van de levenslanggestraften – in 

samenspraak met de ketenpartners – in kaart is gebracht.  
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3 Bureau Bedrijfsvoering  

De professionalisering van het Bureau Bedrijfsvoering heeft in 2021 verder vorm gekregen. De 

afzonderlijke onderdelen bestaande uit Financiën, Facilitair, ICT en Human Resource vormen nu 

één keten-gestuurde afdeling. Inhoudende dat er procesmatig gewerkt wordt om integraal de 

ondersteunende rol aan alle organisatie onderdelen en medewerkers te kunnen vervullen. De 

medewerkers van Bedrijfsvoering zijn actief gecoacht op het uitdragen van een flexibele en 

ondersteunende houding: de interne dienstverlening aan de collega’s staat voorop.  

 

De voor 2021 geformuleerde ambitie om snel en flexibel de juiste resultaten te behalen zit steeds 

meer in het DNA van medewerkers binnen Bedrijfsvoering. De medewerkers wachten niet af 

maar geven in actieve vorm ondersteuning en onderhouden nauw contact met alle parktetten en 

collega’s om te weten wat speelt en wat per parket nodig is. Daarbij is niet slechts vanuit het eigen 

kantoor gewerkt maar zijn regelmatig alle parketten bezocht op alle (ei)landen. Daarnaast is het 

afgelopen jaar geïnvesteerd in het vastleggen van processen en beleid, ter optimalisering van de 

bedrijfsvoering bij alle parketten. Onderstaand wordt per bedrijfsvoeringonderdeel een 

terugkoppeling gegeven van de belangrijkste behaalde resultaten. 

Finance 

➢ De financiële administratie is up-to-date gemaakt door de implementatie van de 

verschillende (werk) processen. 

➢ De volledige financiële administratie is opnieuw opgezet en ingericht. 

➢ Verschillende (werk) processen zijn succesvol ingevoerd en/of vernieuwd ter bevordering 

van de interne OM-organisatie. 

➢ De Planning en Control cyclus is ingevoerd teneinde alle financiële P&C producten te 

uniformeren, kwalitatief te verbeteren en tijdig op te leveren. 

Human Resources 

➢ De volledige bezetting van de oorspronkelijk formatie van drie (3) medewerkers is 

gerealiseerd. Dit heeft bijgedragen aan de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de afdeling 

en ondersteuning aan de organisatie. 

➢ Er is actief ingezet op het mobiliteitsbeleid, zo hebben op de verschillende parketten 

verschillende inter-(ei)landelijk personeelsmutaties plaatsgevonden, deze zijn gericht op de 

groei en ontwikkeling van medewerkers. 

➢ Het personeelsadministratiesysteem AFAS is geïntroduceerd en geïmplementeerd. In Sint 

Maarten en Curaçao is gestart met verlof- en verzuimmanagement via dit systeem. 

➢ Er heeft vaststelling en ontwikkeling van HR-beleid plaatsgevonden, onder meer ten aanzien 

van deeltijdwerken, tevredenheidsbetuiging, bewust belonen, gratificaties en preventief 

personeelsbeleid (in het kader van het veiligheidsbeleid). 
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Learning & Development 

➢ Het opleidingsbeleid en uitvoeringsplan 2021 – 2022 is vastgesteld en geïmplementeerd. 

➢ Op 18 en 19 november 2021 heeft – na de opheffing van de belangrijkste Covid maatregelen– 

de jaarlijkse OM Academy Carib plaatsgevonden met aansluitend de Grote Parket 

Vergadering. Een tweedaags event voor alle medewerkers werkzaam op de verschillende 

OM parketten, met diverse interactieve workshops gericht op zowel inhoud als op de 

medewerker als mens. Beiden zijn succesvol verlopen.  

➢ In lijn met het streven van de OM’s om een goede afspiegeling van de gemeenschap te zijn 

die het dient, is er eind 2021 een nieuwe selectie voor het Officier in Opleiding traject 

plaatsgevonden. Inmiddels zijn drie (3) kandidaten na selectie begonnen met de opleiding. 

Facilitair 

➢ De afdeling is uitgebreid door de invulling van de vacature van (technisch) facilitair 

medewerker. Hierdoor is de afdeling Facilitair beter bereikbaar en inzetbaar ten behoeve van 

de ondersteuning van alle OM-onderdelen op alle eilanden. 

➢ Er zijn diverse bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd dan wel opgestart, waaronder de 

verbouwing van het kantoor van parket Bonaire, interne verbouwingen van het parket PG te 

Curaçao en verbouwing van het kantoor van parket Sint Maarten en parket Curaçao. 

➢ Er is beleid opgesteld en ingevoerd ter bevordering van de interne OM-organisatie, zoals 

beleid met betrekking tot het gebruik van de dienstauto’s. 

➢ Tevens heeft in 2021 BHV-(her)certificering van medewerkers plaatsgevonden. 

IT 

➢ Een volledig nieuwe kostenbesparende telefooncentrale is geïmplementeerd. 

➢ Het IT veiligheidsbeleid 2021 – 2024 is vastgesteld en er is gestart met de implementatie 

hiervan. 

➢ Ten behoeve van de optimalisering en ondersteuning van de organisatie onderdelen hebben 

diverse ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de vervanging van hardware op de 

verschillende parketten, de introductie van een meerjarig beheerplan voor onderhoud en 

vervanging en centralisatie van de IT infrastructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Openbaar Ministerie | Jaarverslag 2021 Parket Procureur - Generaal 21 

 

Justitiële Documentatie 

De hoeveelheid screeningsverzoeken in kader van de Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) 

aanvragen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft aanvankelijk geleid tot grote 

achterstanden bij de beoordeling van de aanvragen door de afdeling Justitie Documentatie. Het 

aantal aanvragen is tevens toegenomen doordat de VOG aanvragen ten behoeve van Sint 

Maarten zijn toegevoegd aan de werkzaamheden van de afdeling.  

 

 

 

Het afgelopen jaar is ingezet op het wegwerken van deze achterstanden met de inzet van twee 

(2) uitzendkrachten. Daarnaast zijn de (interne) ketenprocessen geoptimaliseerd en is daar waar 

mogelijk ingezet op digitalisering. Deze inzet is succesvol geweest, waardoor de afdeling 

Justitiële Documentatie de achterstanden volledig heeft weggewerkt en doorlooptijden 

teruggebracht zijn tot veertien (14) dagen. Door het optimaliseren van de processen kunnen sinds 

half 2021 de werkzaamheden met één medewerker minder worden uitgevoerd.  
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4. Beheer en financiën 

4.1 Personeel 

In 2021 was nog altijd sprake van een onderbezetting. Ten gevolge van de Covid-19 crisis 

verkeerde het Land Curaçao in financiële problemen en werden aanstellingen bij het parket PG 

door de overheid van Curaçao tegen gehouden. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de PEA’s 

van de OM’s Sint Maarten, BES en Curaçao niet optimaal ondersteund konden worden en de 

werkdruk hoog was. Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan heeft de Minister van Justitie van 

Curaçao inmiddels akkoord gegeven op een groot aantal aanstellingsvoordrachten van de PG.  

 

4.2 Jaarrekening parket PG 

Hierna wordt de staat van begroting en werkelijke cijfers van het parket PG in NAf. per 31 

december 2021 gepresenteerd. De bedragen betreffen het begrotingsjaar 2021. De jaarcijfers zijn 

ontleend aan de jaarrekening 2021. De jaarrekening 2021 is onderworpen aan een 

accountantscontrole en is voorzien van een verklaring. Deze wordt separaat meegezonden 

 

In totaal is sprake van een afwijking van de vastgestelde (aangepaste) begroting 2021 van - NAf. 

339.608. Na verrekening van kosten (traject OIO en overige baten) resulteert dit in een 

overschrijding van de begroting van - NAf. 75.881. Zie hiervoor bladzijde 4 van de gecontroleerde 

Jaarrekening Parket PG 2021. Onderstaand een overzicht van de voornaamste afwijkingen. 

Parket Procureur-Generaal

 

Jaarplan  Begroting Werkelijk Afwijking

2021 2021 2021 2021

(intieel) (aangepast)

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal 8,407,000 7,104,800 7,444,408 -339,608

Personeelskosten 5,928,200 5,623,000 5,755,927 -132,927

Salarissen en uitkeringen 4,060,300 3,331,400 3,225,745 105,655

Pensioen en sociale lasten 875,700 700,100 673,513 26,587

Inhuur personeel 742,000 1,376,000 1,521,776 -145,776

Overige personeelskosten 250,200 215,500 334,893 -119,393

Huisvestingskosten 531,500 484,500 503,825 -19,325

Transportkosten 56,000 50,800 54,417 -3,617

Algemene kosten 1,891,300 946,500 1,081,623 -135,123

Afschrijvingskosten 0 0 48,616 -48,616
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Personeelskosten 

- Vast personeel: Vanwege de niet ingevulde formatie is sprake van een onder uitputting op 

vaste personeelskosten (- NAf. 131k). 

- Inhuur personeel: Hier staat tegenover dat extra inhuur noodzakelijk bleek om dit op te 

vangen. Dit leidde tot een overschrijding van kosten voor inhuur personeel (+ NAf 146k). 

- Overige personeelskosten: In de aangepaste begroting welke begin 2021 is opgesteld is 

rekening gehouden met het - evenals in 2020 – wegens Covid-19 moeten cancelen van de 

jaarlijkse in november georganiseerde OM Academy/ Grote Parket Vergadering. Echter 

hebben de positieve ontwikkelingen met betrekking tot het verloop van de pandemie er toe 

geleid dat dit alsnog door kon gaan in 2021 (+ NAf. 50k). 

- Overige personeelskosten: Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden van aanvankelijk in 2020 

ingeplande (verplichte) opleidingen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de begroting 

opleidingen (+ NAf. 62k). 

Huisvestingskosten 

- De vaste kosten van beveiliging zijn toegenomen (+ NAf. 12k). 

- De energiekosten van water en elektra zijn gestegen (+ NAf. 12k). 

Algemene kosten 

- De reis- en verblijfkosten zijn overschreden ten gevolge van PCR-testen, Antigeen testen en 

verplichte Covid-19 reisverzekeringen die gemaakt moesten worden (+ NAf. 73k). 

- Nieuwe contracten m.b.t. vaste telefonie hebben een besparing opgeleverd (- NAf. 42k). 

- Ten behoeve van gepland groot onderhoud gebouw is net als in 2020 een voorziening 

opgenomen (+ NAf. 100k).  

 

4.3 Jaarrekening TBO 

Hierna wordt de staat van begroting en werkelijke cijfers van het TBO in EUR per 31 december 

2021 gepresenteerd. De bedragen betreffen het begrotingsjaar 2021. De jaarcijfers zijn ontleend 

aan de jaarrekening 2021 (in NAf.). De jaarrekening 2021 is onderworpen aan een 

accountantscontrole en is voorzien van een verklaring.  

 

Het TBO wordt volledig gefinancierd door Nederland. De TBO jaarrekening 2021 wordt alleen 

aan de Minister van Justitie & Veiligheid van Nederland aangeboden.  
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* Uitputting van budget vindt plaats in Naf. 

** Gebaseerd op gemiddelde koers Euro - Naf. (1 Euro = Naf. 2,14886) 

 

In totaal is sprake van een onder uitputting van de TBO begroting van - € 620.004. Onderstaand 

een overzicht van de voornaamste afwijkingen. 

Personeelskosten 

- Vast personeel: Gedurende een gedeelte van het jaar is de teamleider functie niet volledig 

ingevuld geweest (- € 50k). 

- Inhuur personeel: De functie van een officier van justitie is niet ingevuld vanwege het 

achterblijven van het verwachte aantal zaken De functie van beleidsmedewerker kon niet 

middels een korte detachering (één jaar) worden ingevuld. Vanwege onzekerheid over 

bestendiging projectbudget na 2021 werd het aangaan van een drie-jarige uitzending met 

daarbij behorende financiële verplichtingen niet gewenst geacht. Tot slot zijn de begrote 

kosten voor beoogde inzet stagiaires vanwege Covid-19 niet gemaakt van (- € 304k).  

- Overige personeelskosten: Vanwege Covid-19 en de niet volledig bezette formatie is sprake 

van onder uitputting op opleidingskosten (- € 22k). 

 

Team Bestrijding Ondermijning Begroting Werkelijk Werkelijk Afwijking

2021 2021* 2021** 2021

Omschrijving EUR NAF. EUR EUR

Totaal 1,830,000 2,127,362 989,996 620,004

Kosten van uitzendrgeling VUBZK/VBRA 220,000 220,000 0

Personeelskosten 930,680 1,177,270 547,858 382,821

Salarissen en uitkeringen 163,812 263,299 122,530 41,282

Pensioen en sociale lasten 32,575 47,256 21,991 10,583

Inhuur personeel 692,293 833,799 388,019 304,274

Overige personeelskosten 42,000 32,916 15,318 26,682

Huisvestingskosten 66,120 118,994 55,375 10,745

Transportkosten 2,500 0 0 2,500

Algemene kosten 610,700 768,952 357,842 252,858

Afschrijvingskosten - 62,146 28,920 -28,920
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Algemene kosten 

- Vanwege onderbezetting, Covid-19 reisbeperkingen en uitstel van fysieke terechtzittingen, 

is sprake van onder uitputting op reis- en verblijfskosten (- € 74k).  

- De kosten voor consultancy waren hoger dan begroot (+ € 47k).  

- Vanwege het achterblijven van het verwachte aantal zaken is sprake van onder uitputting op 

specifieke onderzoekskosten (-€ 130k). 

- Vanwege onderbezetting zijn de doorbelaste overheadkosten vanuit Parket PG lager 

uitgevallen (- € 80k).  

 

4.4 Financiële verantwoording OIO project 

Tijdens het JVO van januari 2021 hebben de gezamenlijke Ministers van Justitie van de Landen, 

inclusief de Minister van Justitie van Aruba, ingestemd met het meerjarig project Officier in 

Opleiding inclusief de begroting. De totaal projectbegroting 2021 – 2024 bedraagt Naf. 3.562.252. 

De PG is verzocht op basis van uitputting project budget jaarlijks te rapporteren middels het 

jaarverslag parket PG.  

 

Meerjaren projectbegroting 

De totaal projectbegroting 2021 – 2024 bedraagt NAf. 3.562.250. 

 

 

 

 

 

Traject Officieren in opleiding Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 TOTAAL

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal 394,450  1,039,500 1,297,600 830,700  3,562,250 

Personeelskosten 295,000  766,200    949,900    631,800  2,642,900 

Huisvestingskosten -              -                -                -              -                

Transportkosten -              -                -                -              -                

Algemene kosten 99,450    273,300    347,700    198,900  919,350    
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Verdeelsleutel Landen 

- Door Curaçao en Sint Maarten is de volledige bijdrage 2021 – 2024 voldaan. 

- Door Nederland is de bijdrage begroting 2021 voldaan.  

- Door Aruba is geen bijdrage voldaan. Hierover worden nog afspraken gemaakt.  

 

Uitputting 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Met de aanstelling van drie officieren in opleiding per 1 november 2021 is het project later gestart 

dan gepland. Omdat sprake is van een meerjarige projectbegroting wordt de onder uitputting 

2021 meegenomen naar de volgende jaarschijf.  

  

Allocatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

in NAF 2021 2022 2023 2024 TOTAAL

CUR 98,613    259,875    324,400    207,675  890,563    

SXM 98,613    259,875    324,400    207,675  890,563    

BES 98,613    259,875    324,400    207,675  890,563    

ARU 98,613    259,875    324,400    207,675  890,563    

Totaal 394,452  1,039,500 1,297,600 830,700  3,562,252 

Traject Officieren in opleiding Begroting Werkelijk
Nog te 

verrekenen
Afwijking

2021 2021 2021 2021

Omschrijving NAF. NAF. NAF. NAF.

Totaal 394,450  146,827   49,648       197,975    

Personeelskosten 295,000  125,133   47,425       122,442    

Huisvestingskosten -              -               -                 -               

Transportkosten -              -               -                 -               

Algemene kosten 99,450    21,694     2,223         75,533      



  

 

Openbaar Ministerie | Jaarverslag 2021 Parket Procureur - Generaal 27 

 

Contactgegevens 

 

Parket van de Procureur-Generaal 

Van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 

Adressen 

Wilhelminaplein 14-16 

Willemstad, Curaçao 

Telefoonnummer: +5999 434-2100 

Faxnummer:  +5999 461-3786 

 

Emmaplein 1 

Philipsburg, Sint Maarten 

Telefoonnummer: +1 721 – 542.2243 

Faxnummer:  +1 721 – 543.0109 

 

E-mailadres 

parket.pg@omcarib.org 

 

 

mailto:parket.pg@omcarib.org

