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De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd.
 Aanpak van de bestrijding van ATRAKO’s
Het OM en de korpsen hebben eerder reeds ingezet op een projectmatige aanpak van de
bestrijding van ATRAKO’s. De inspectie van dit onderwerp richt op de vraag of de bevoegdheden
en de organisatorische mogelijkheden toereikend zijn om op een effectieve en efficiënte wijze
de bestrijding van ATRAKO’s uit te voeren.
 Preventie van jeugdcriminaliteit
De Raad heeft eerder een inspectie uitgevoerd naar de wijze waarop de jeugdreclassering wordt
uitgevoerd. Maatschappelijk is het zeer van belang dat de overheid op een effectieve manier
maatregelen inzet om te voorkomen dat jeugdigen crimineel gedrag gaan vertonen en
vervolgens met Justitie en daarna met jeugdreclassering in aanraking komen.


De behandeling
van personen met psychiatrische stoornissen
verslavingsproblematiek in de strafrechtsketen (Curaçao: Brasami).

en

Bij Rijkswet is de Raad voor de rechtshandhaving onder andere belast met het toezicht naar
instellingen en inrichtingen waar reclassering plaatsvindt ten aanzien van volwassenen en
jeugdigen.
In 2013 heeft de Raad onderzoek gedaan naar de reclassering van volwassenen in Curaçao, in
Sint Maarten en op de BES-eilanden. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de activiteiten
die worden uitgevoerd door de stichtingen die daarvoor zijn aangewezen. Bij dat onderzoek
heeft de Raad signalen ontvangen dat mogelijk knelpunten bestaan op het gebied van de
forensische zorg. Het betreft de behandeling van justitiabelen met een psychiatrisch en
verslavingsprobleem, opgelegd door de rechter in het kader van een straf of maatregel, inclusief
nazorg van de (ex) gedetineerde.
De reclassering van personen die met het strafrecht in aanraking zijn gekomen en die
psychiatrische en verslavingsproblemen hebben, dient op verantwoorde wijze plaats te vinden.
Psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblematiek zijn criminogene factoren. Het
beheersbaar maken of beëindigen van die aandoeningen of problematiek doet de kans op
recidive afnemen. De Raad vindt het daarom belangrijk om vanuit het oogpunt van de
rechtspositie van de justitiabele, de maatschappelijke re-integratie en de
maatschappijbeveiliging en veiligheid te beoordelen hoe het is gesteld met de behandeling van
personen met psychiatrische stoornissen (inclusief verslaving) in de strafrechtsketen. In dat
kader onderzoekt de Raad ook of de instellingen, die zijn belast met de behandeling van
personen met een psychiatrisch en verslavingsprobleem, toegerust zijn voor hun taak.


Uitwisseling van politie- en justitiële gegevens in het Koninkrijk

De uitwisseling van politie- en justitiële gegevens is een belangrijk aspect van de opsporing.
Hiertoe is onder meer de Onderlinge regeling uitwisseling politiegegevens van toepassing. De
Raad onderzoekt in hoeverre en op welke wijze de uitwisseling van deze gegevens in het
Koninkrijk plaatsvindt.

Hieronder volgt een opgave van de onderzoeken die de landen in aanvulling op de
hiervoor genoemde onderwerpen verrichten.
Curaçao



Veiligheid binnen het gevangeniswezen

In 2013 en 2014 heeft de Raad onderzoek gedaan naar de detentie in Curaçao. Uit dat
onderzoek heeft de Raad voldoende gegevens verzameld die een op de veiligheid
gericht inspectieonderzoek binnen het gevangeniswezen rechtvaardigt. De Raad zal in
het jaar 2015 een specifiek daarop gericht onderzoek verrichten.


Politiecellen

Het is een algemeen bekend feit dat politiecellen niet voldoen aan de normen die
aan detentieplaatsen worden gesteld. Al jaren heeft het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie bepaald dat te lange verblijf in politiecellen tot strafvermindering kan leiden.
Het behoeft geen betoog dat justitie dit soort normschendingen moet voorkomen. De
Raad ziet aanleiding om thans specifiek na te gaan wat de stand van zaken is met
betrekking tot de politiecellen en tevens aanbevelingen doen ter verbetering van deze
situatie.


Vervolgings- en Sepotbeleid

De Raad heeft in het jaar 2014 een onderzoek gedaan naar zicht op zaken. Dat
onderzoek was beperkt tot het moment dat het proces-verbaal aan het Openbaar
Ministerie werd geleverd. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de criteria die
ten grondslag liggen aan het vervolgings- en sepotbeleid in de praktijk worden
toegepast. Het onderzoek zal algemeen van aard zijn en geen betrekking hebben op
afwegingen die worden gemaakt in individuele zaken.

Sint Maarten


Jeugdreclassering (review-onderzoek)

In 2012 heeft de Raad in Sint Maarten, Curaçao en op de BES-eilanden inspecties uitgevoerd naar
de jeugdreclassering. De Raad onderzocht in deze inspectie op welke wijze invulling is gegeven
aan de verplichting van de overheid om minderjarigen die een strafbaar feit hebben begaan te
stimuleren tot een opbouwende rol in de samenleving. Naar aanleiding van de uitkomsten van
deze onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan aan de ministers van Justitie.
Aangezien reclassering van (ex) delinquenten een cruciale rol speelt in de strafrechtsketen beziet
de Raad in 2015 in hoeverre de aanbevelingen ter verbetering in Sint Maarten zijn opgevolgd.


Het wapenbeleid in Sint Maarten

De Vuurwapen- en Wapenverordening stellen regels over het voorhanden hebben van een
wapen en munitie ‘op de openbare weg of op enige voor het publiek toegankelijke plaats’. Ook
is beleid opgesteld over het verlenen van machtigingen en vergunningen voor het voorhanden
hebben van vuurwapens en munitie en de voorwaarden hierbij.
Met de (vuur)wapenwetgeving en het -beleid wordt gecontroleerd wapenbezit en –gebruik
nagestreefd. Dit ter voorkoming van incidenten en voor het behoud van een veilige
samenleving. De Raad onderzoekt in hoeverre in Sint Maarten de wetgeving en het beleid over
(vuur)wapens en vergunning worden nageleefd. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

1) Wat is de toepasselijke wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van (vuur)wapens
en is dit up-to-date?
2) Wie zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetgeving en het beleid?
3) Welke criteria gelden ten aanzien van het verlenen van machtigingen en vergunningen
en hoe is de controle hierop geregeld en hoe verloopt de handhaving?
4) Welke sancties zijn voorhanden indien sprake is van illegaal bezit van (vuur)wapens?
BES


De effecten van tweetaligheid op de rechtshandhaving

In de rechtshandhavingsketen wordt Nederlands en Papiaments gebruikt. Het is, in het kader van
de rechtszekerheid, van belang dat de juiste informatie beschikbaar komt ten behoeve van de
opsporing, vervolging en berechting en dat de ambtenaren die deze informatie aanleveren en
verwerken de vereiste taal in voldoende mate beheersen. De Raad zal op de BES-eilanden een
onderzoek verrichten of en zo ja welke effecten de tweetaligheid heeft op de rechtshandhaving.
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3. BEGROTING 2015
3.1 Algemeen en uitgangspunten
De Rijkswet Raad voor rechtshandhaving regelt de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad
voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving). Hoofdstuk 6 regelt de bekostiging en het beheer van de
Raad.
Artikel 35:
1. De kosten van de Raad worden vergoed uit een door de landen beschikbaar te stellen
bijdrage,
2. Onze Ministers bepalen de omvang van de in totaal aan de Raad te vergoeden kosten,
3. Elke van de landen draagt de kosten die het secretariaat specifiek voor inspectie en advies
in het betrokken land maakt,
4. Onze Ministers verdelen de kosten voor algemene ondersteuning van de Raad.
Met onze Ministers wordt bedoeld de minister van Justitie van respectievelijk Curaçao en Sint
Maarten en de minister van Veiligheid & Justitie van Nederland.
Deze begroting betreft de gecombineerde begroting van de Raad voor de rechtshandhaving van
de drie entiteiten Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

3.1.1 Organisatie
Onderstaand organogram geeft de structuur weer van de Raad voor de rechtshandhaving.

3.1.2 Grondslagen begroting 2015
De kaders voor de begroting van de Raad worden in de Rijkswet aangegeven. Deze begroting is
opgesteld op basis van de volgende grondslagen:

-

-

-

-

De kosten van de Raad worden vergoed uit een door de landen beschikbaar te stellen
bijdrage. De ministers bepalen de omvang;
De begroting behelst een raming van baten en lasten, een raming van de voorgenomen
investeringen en raming van de inkomsten en uitgaven met een onderverdeling in de
inkomsten bedoelt in artikel 35, derde en vierde lid;
De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.
Tenzij de activiteiten waarop de begroting betrekking heeft nog niet eerder verricht zijn
bevat de begroting een vergelijking met de begroting van het lopende jaar en de laatst
goedgekeurde begroting door Onze Ministers;
Op de rechtspositie van de leden van het secretariaat met als standplaats Curaçao en Sint
Maarten zijn de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries in Curaçao
en Sint Maarten van toepassing;
De uitgaven zijn op transactiebasis begroot.
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3.1.3 Organisatieschema

6

JAARPLAN en BEGROTING 2015
Raad voor de rechtshandhaving

7

