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Voorwoord 
 

Voor u ligt het rapport ‘aanpak van de bestrijding van atrako’s in Curaçao. In dit rapport wordt 

het beleid met betrekking tot de bestrijding van atrako’s beschreven. De Raad acht het van be-

lang dat het beleid zowel een preventieve als een repressieve werking heeft. In dit onderzoek 

zal de Raad zowel de procedures en de activiteiten ten aanzien van de preventieve als repres-

sieve aspecten in kaart brengen. De Raad zal tevens de organisatie voor de bestrijding van 

atrako’s aanduiden. Een goede bedrijfsvoering is onontbeerlijk voor de bestrijding van high im-

pact crimes. Het is ook essentieel om deze vormen van criminaliteit te beheersen. In dit kader is 

het meest in het oog springende knelpunt dat de analyses niet conform planvorming worden 

gerealiseerd. De Raad hoopt dat zijn aanbevelingen handvatten bieden om de signaleerde knel-

punten te verbeteren. De Raad spreekt zijn dank uit aan allen die een bijdrage hebben geleverd 

aan het onderzoek. 

 

DE RAAD VOOR DE RECHTSHANDHAVING 

 

Mr. F.E. Richards, voorzitter 

Mr. G.H.E. Camelia en 

Mr. Th.P.L. Bot 
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

De Raad voor de rechtshandhaving (hierna: Raad) is op grond van artikel 3 van de Rijkswet on-

der meer belast met de algemene inspectie van de effectiviteit en de kwaliteit van de taakuit-

voering van de politie. In dit rapport beschrijft de Raad zijn bevindingen en doet aanbevelingen 

ten aanzien van de aanpak van de bestrijding van overvallen (verder atrako’s) in Curaçao. 

 

Atrako’s hebben een grote impact op de samenleving en zijn schadelijk voor het imago van het 

land, de economie en toerisme. De wet kent het begrip atrako’s dan wel overvalcriminaliteit 

niet. In verband met deze inspectie verstaat de Raad onder atrako’s het volgende: diefstal met 

bedreiging en/of diefstal met toepassing van geweld of een poging daartoe. 

 

De hoofdvraag van dit inspectieonderzoek luidt als volgt: 

 

Op welke wijze is de aanpak van de bestrijding van atrako’s door het korps en het openbaar 

ministerie vormgegeven? 

 
De deelvragen zijn het volgende: 
 

1. Wat is de aanpak voor de bestrijding van atrako’s? 

2. In welke mate is het korps en het openbaar Ministerie georganiseerd voor de bestrijding 

van atrako’s? 

3. Welke zijn de processen bij de bestrijding van atrako´s? 

 

Onder aanpak verstaat de Raad het beleid bij de bestrijding van atrako’s. 

 

Bevindingen ten aanzien van de organisatie 

 

Organisatiestructuur 

Het Korps Politie Curaçao (verder het KPC) heeft een Recherche Informatiedienst (verder RID). 

De RID bestaat uit drie divisies te weten, de Divisie Centrale Recherche (verder DCR), de Divisie 

Informatie en Ondersteuning (verder DIO) en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (verder 

DGC). Onder de DCR zijn twee unit ondergebracht waarvan één unit Lokaal Ernstig Criminaliteit 

(verder LEC) wordt genoemd. Deze unit bestaat uit meerdere teams. Één van deze teams is het 

roofovervallen team zogenaamd het Atrakoteam van het KPC. Dat team is belast met onder-

zoeken van atrako’s. 
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In het inrichtingsplan van het KPC is het aantal personeel en leidinggevenden voor de hele unit 

LEC opgenomen. Conform het inrichtingsplan is er een unithoofd en 4 teamleiders. Één van de-

ze teamleiders is ingedeeld bij het Atrakoteam. Verder heeft het team 20 personeelsleden en 

krijgt versterking van 3 leden van de Koninklijke Marechaussee (verder KMar) en andere leden 

van het KPC. Het inrichtingsplan van het KPC gaat uit van een flexibel uitgangspunt voor de in-

zet van personeel binnen de RID. Dit houdt in dat personeelsleden ingedeeld bij andere divisies 

ingezet worden bij het Atrakoteam als dat nodig is. Dit uitgangspunt stuitte echter op bezwaren 

van het personeel als de werkzaamheden waarvoor zij werden ingezet tot een hogere functie 

behoren. 

 

De directe personele capaciteit bij het Openbaar Ministerie (verder het OM) bestaat uit een 

zaak Officier van Justitie (verder OvJ) en een waarnemer. 

 

Celcapaciteit 

Het KPC heeft een lid van het korps als cel coördinator aangesteld. Het OM waakt ook voor de 

benodigde capaciteit. Er zijn 3 politiecellen te weten: de politiecellen op Barber, op Rio-Canario 

en blok 1 bij Sentro di Dentenshon i Korekshon Korsou (verder SDKK). De politiecellen op Rio-

Canario werden echter gebouwd met het doel om ‘bolita’ slikkers in te sluiten. De insluiting van 

verdachten van atrako’s was in principe niet mogelijk anders dan met toestemming van het 

OM. Daarnaast zijn deze cellen ook afgekeurd. Wegens tekort aan celcapaciteit, met name als 

verdachten gescheiden moesten worden, werden verdachten ook bij de cellen te Rio-Canario 

ingesloten. Hierdoor werd op de straf van verdachten ingekort. De insluiting geschiedde ook 

langer dan de toegestane periode van 10 dagen. Het beleid van het OM is dat verdachten van 

atrako’s wegens tekort aan capaciteit niet in vrijheid mogen worden gesteld. In de praktijk wor-

den verdachten van minder zware delicten in vrijheid gesteld om een plek beschikbaar te stel-

len voor verdachten van atrako’s. Het KPC heeft plannen om binnenkort het cellencomplex op 

Rio-Canario te verbouwen. 

 

Kennis van het personeel 

Er is een rapport eindtermen politieonderwijs opgesteld waarin de competenties en kennis van 

onder andere het personeel in de opsporing is vastgesteld. Dit rapport wordt echter niet geïm-

plementeerd. In het rapport wordt onder andere gesteld dat de schrijfvaardigheid van het per-

soneel in de opsporing op niveau moet zijn. Het OM vindt dat dossiervorming een belangrijk 

onderdeel is in de opsporing. Desondanks zijn de onderzoeken en aangiften kwalitatief op ni-

veau. Er is echter behoefte om het niveau van dossiervorming van complexe onderzoeken te 

verbeteren. 
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Ondersteuning 

Volgens het inrichtingsplan van het KPC moet het Atrakoteam interne ondersteuning krijgen bij 

de opsporing van de teams vallende onder de DIO en DGC. Deze teams zijn het Observatie 

Team (verder OT), het Arrestatie en Ondersteuning eenheid (verder het AOE), het Technische 

Ondersteuning (verder het TO) en de Forensische Ondersteuning (verder het FO). Uit onderzoek 

blijkt dat de ondersteuning van het OT en AOE goed verloopt. De ondersteuning van de andere 

teams is echter onvoldoende wegens gebrek aan personeelscapaciteit. De belangrijkste daar-

van zijn het doen van analyses en het aanleveren van onderzoekprojectplannen. Het Atrako-

team verricht zelf een aantal van deze ondersteunende werkzaamheden of schakelt diensten, 

buiten het korps, in om deze knelpunten te ondervangen. Via een stuurgroep werd ook perso-

neel van diensten buiten het KPC ingezet om projectplannen aan te leveren. Er moet een com-

missie worden ingesteld die zich over de selectie van personeel voor het KPC moet ontfermen. 

 

Met uitzondering van de ondersteuning van een Telecomprovider verloopt de ondersteuning 

van de externe diensten in principe goed. De activiteiten van het Atrakoteam worden belem-

merd doordat het personeel van de ondersteunende dienst slechts medewerking verleent ge-

durende de normale diensttijd en slechts voor zover capaciteit beschikbaar is. 

 

Middelen 

Het Atrakoteam beschikt over technische opsporingsmiddelen die voor opsporing ingezet kun-

nen worden. Er is gebrek aan financiën voor het onderhouden daarvan en voor de aanschaf van 

kantoormiddelen en transport. Door het gebrek aan financiën is een achterstallig bedrag ont-

staan voor het verrichten van onderzoeken door het Nederlandse Forensisch Instituut (verder 

het NFI). De inzet van een patholoog voor het verrichten van sectie onderzoeken wordt ook 

bemoeilijkt door het gebrek aan financiën waardoor onderzoeken van atrako’s met dodelijk af-

loop worden belemmerd. 

 

Processen van de opsporing 

Het inrichtingsplan beschrijft twee processen voor net verrichten van opsporingsonderzoeken. 

Deze processen zijn incidentgerichte opsporing en probleemgerichte opsporing. De deelproces-

sen van de incidentgerichte opsporing zijn: 

1. het aannemen van een melding of een aangifte, en/of het overnemen van een op he-

terdaad aangehouden verdachte of het aanhouden van een verdachte op heterdaad; 

2. het invoeren van de meldingen en aangiften in de Actpol; 

3. het screenen van de aangifte, het samenstellen van het dossier; 

4. het toedelen van de zaken; 

5. het uitvoeren van opsporingsactiviteiten; 

6. de voortgangsbewaking van de in behandeling zijnde zaakdossiers en 
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7. de periodieke beoordeling van openstaande zaak-dossiers. 

 

Er zijn knelpunten bij de deelprocessen registratie in het Actpolsysteem en screening. Er is geen 

applicatie voor de module opsporing in het Actpolsysteem. Hierdoor kunnen geen automati-

sche overzichten worden geproduceerd. Het personeel moet overzichten handmatig produce-

ren. Er worden hiervoor registraties in het Excelsysteem bijgehouden. 

 

Het deelproces screenen van aangifte geschiedt niet door Infodesk (team vallende onder DIO) 

zoals in het inrichtingsplan van het KPC wordt voorgeschreven. Dit wordt door het Atrakoteam 

samen met de OvJ belast met atrako uitgevoerd. 

 

Het proces probleemgerichte opsporing bestaat uit de volgende deelprocessen: 

1. Prioriteren; 

2. Kiezen en vaststellen; 

3. Plannen onderzoek; 

4. Voorbereiden onderzoeksactiviteiten; 

5. Uitvoeren onderzoeksactiviteiten; 

6. Monitoren voortgang onderzoek; 

7. Afronden onderzoek en afronden procesdossier; 

8. Evalueren onderzoek. 

 

Een stuurgroep is belast met de uitvoering van de deelprocessen prioriteren, kiezen en vaststel-

len, monitoren en evaluatie van de LEC zaken. De stuurgroep bestaat uit het hoofd RID en de 

divisiehoofden van het KPC, de Hoofdofficier van Justitie (verder HOvJ) in persoon of een door 

deze aangewezen OvJ. In de praktijk werd de stuurgroep aangevuld met de Douane, KMar en 

het RST. De LEC zaken werden echter niet in de stuurgroep behandeld. Onlangs is besloten dat 

de samenstelling van de stuurgroep zoals voorgeschreven in het inrichtingsplan wordt voorge-

zet en dat de LEC zaken in die stuurgroep worden behandeld. De DIO moet pre-

weegdocumenten en projectvoorstellen aanleveren aan de stuurgroep, maar in de praktijk 

worden deze diensten niet geleverd. 

 

Bevoegdheden 

De bevoegdheden die op grond van de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (verder BOB) van 

het Wetboek van Strafvordering voor Curaçao (verder WvSv.) worden toegepast zijn toereikend 

om onderzoeken van atrako’s uit te voeren. Het proces tot verkrijging van toestemmingen van 

de Rechtercommissaris (verder Rc) verloopt soepel. 
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Beleid 

Er is een preventief en een repressief beleid dat in het kader van de bestrijding van atrako’s 

wordt gehanteerd. In het preventief beleid worden verschillende projecten uitgevoerd. Deze 

projecten zijn ‘Ta Basta Awor, Aktua robes sintié un bes, Tur wowo riba bo, Basha Abou’ en 

“Preveni i Proteha: ta bo asuntu tambe. De projecten worden uitgevoerd door het OM en het 

korps samen met partners binnen en buiten de justitiële keten. In het najaar van 2014 is er een 

trendbreuk geweest van het aantal gepleegde atrako’s in vergelijking met het voorjaar. De regi-

stratie van het project ‘Ta Basta Awor’ is echter niet volledig. 

 

Door het OM is er ook een repressief beleid opgesteld. Het beleid houdt hoofdzakelijk in dat 

voor bepaalde categorieën van atrako’s een bepaalde hoogte van straf wordt geëist door het 

OM. Er zijn echter geen bekende analyses over het effect van de richtlijn. 

 

Conclusies 

De Raad concludeert dat de aanpak van de bestrijding van atrako’s in Curaçao een aantal sterke 

maar ook minder sterkte punten heeft. De formatie is overzichtelijk en de bestrijding van 

atrako’s is aan een speciaal team binnen het korps toevertrouwd. De sturing is helder en het 

personeel kan degelijke onderzoeken verrichten. Het proces incident gerichte opsporing, met 

uitzondering van een deelproces (screening aangifte), wordt geïmplementeerd. Er is een pre-

ventieve aanpak waarbij een aantal projecten in het kader van de bestrijding van atrako’s wor-

den uitgevoerd. Tot slot zijn de bevoegdheden toereikend om onderzoeken te verrichten. 

 

Er is echter onvoldoende personeel beschikbaar. De functie van divisiehoofd is vacant. De cel-

capaciteit is onvoldoende. De interne ondersteuning, met name het informatieproces, moet 

worden verbeterd. De processen van probleemgerichte opsporing worden niet uitgevoerd. 

Verder moet voldoende materiële en financiële middelen ter beschikking worden gesteld. 

 

Aanbevelingen aan de Minister 
 

Algemeen 

1. Draag zorg op korte termijn voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden; 

2. Draag zorg op middel lange termijn voor de verbouwing van politiecellen te Rio-Canario; 

3. Draag zorg op middellange termijn voor permanente aanstelling van een patholoog; 

4. Draag zorg op middellange termijn voor de aanschaf van dienstvoertuigen; 

5. Verhoog de personele capaciteit van de ondersteunende afdelingen; 

6. Bewerkstellig dat de provider adequate ondersteuning biedt aan het Atrakoteam; 

7. Overweeg om de forensische instituten in de regio met onderzoeken te belasten; 

8. Draag zorg voor vereenvoudiging van de financiële procedures. 
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Ten aanzien van het KPC 

1. Draag zorg op korte termijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de functie van divi-

siehoofd; 

2. Draag zorg op korte termijn voor het operationaliseren van de module opsporing; 

3. Draag zorg voor de constante bijscholing van de medewerkers van Atrakoteam; 

4. Draag zorg op middellange termijn voor adequate ondersteuning van het Atrakoteam. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
 

De Raad is op grond van artikel 3, eerste lid, sub a van de Rijkswet Raad voor de rechtshandha-

ving onder meer belast met de algemene inspectie op de effectiviteit en de kwaliteit van de 

taakuitvoering van de politie. Jaarlijks stelt de Raad een jaarplan op waarin de inspectieonder-

zoeken worden beschreven. Een van de onderzoeken die in het jaar 2015 zal worden verricht 

betreft de aanpak van de bestrijding van Atrako’s. 

 

Overvallen hebben een grote impact op de slachtoffers en tasten het veiligheidsgevoel van de 

samenleving als geheel aan. Daarnaast zijn die ook schadelijk voor het imago van het land Cura-

çao en zijn van negatieve invloed op de economie en het toerisme. Dit vormt ook voor de Raad 

aanleiding om onderzoek te verrichten naar de mate waarin de justitiële keten is toegerust om 

atrako’s te bestrijden. 

 

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is de politie belast met de opsporing van atrako’s. 

Het organisatieonderdeel van het korps belast met de bestrijding van atrako’s, moet in staat 

zijn om deze taak uit te voeren. Het is van belang om de organisatie van het betrokken organi-

satieonderdeel en de wijze waarop het Openbaar Ministerie hieraan sturing geeft inzichtelijk te 

maken. 

 

De wet kent het begrip atrako’s dan wel overvalcriminaliteit niet. In verband met deze inspectie 

verstaat de Raad onder atrako’s het volgende: diefstal met bedreiging en/of diefstal met toe-

passing van geweld. 

1.2. Doelstelling 
 

De Raad beoogt met dit onderzoek de organisatie, de processen en de activiteiten van het OM 

en het KPC inzichtelijk te maken en daarbij eventuele leer en verbeterpunten te benoemen. Het 

uiteindelijke doel is om handvatten te bieden om atrako´s in Curaçao te reduceren en het vei-

ligheidsgevoel van de gemeenschap te verhogen. De Raad geeft zijn oordeel over de organisa-

tie, de processen en de activiteiten van het KPC en het OM bij de bestrijding van atrako’s. 
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1.3.Probleemstelling en onderzoeksvragen 

1.3.1. Centrale vraag: 

 

Op welke wijze is de aanpak van de bestrijding van atrako’s door het korps en het openbaar mi-

nisterie vormgegeven? 

1.3.2. Onderzoeksvragen 

 
4. Wat is de aanpak voor de bestrijding van atrako’s? 

5. In welke mate is het korps en het openbaar Ministerie georganiseerd voor de bestrijding 

van atrako’s? 

6. Welke zijn de processen bij de bestrijding van atrako´s? 

 

Onder aanpak verstaat de Raad het beleid bij de bestrijding van atrako’s. 

1.4. Afbakening 
 

De Raad onderzoekt specifiek de organisatie bij het Atrakoteam en het OM. De andere units 

van het korps blijven buiten beschouwing, voor zover die niet betrokken zijn bij de bestrijding 

van atrako’s. Het onderzoek heeft betrekking op de periode vanaf 2010 tot en met april 2015. 

1.5. Onderzoeksaanpak en methode 
 

Het onderzoek is uitgevoerd door inspecteurs van de Raad in de maanden maart en april 2015. 

De inspecteurs hebben elkaar ondersteund met expertise en kennis op dit vakgebied. De toe-

passelijke wetgeving, het beleid, de jaarplannen en verslagen zijn bestudeerd. Verschillende 

KPC-leden en een lid van het OM zijn geïnterviewd. De interviews zijn middels verslagen vastge-

legd en ter verifiëring naar de respondenten verzonden. De verzamelde informatie is geanaly-

seerd om een oordeel te vormen over de aanpak voor de bestrijding van atrako’s. 

1.6. Leeswijzer 
 

Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken. Het rapport bevat een samenvatting. Het eerste 

hoofdstuk vermeldt de aanleiding en probleemstelling, de doelstelling, de onderzoeksvraag en 

de onderzoeksmethode. Het tweede hoofdstuk bevat de bevindingen over de organisatie, het 

derde hoofdstuk beschrijft de processen en het vierde hoofdstuk behelst het beleid. Het vijfde 
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hoofdstuk bevat de analyse en tot slot worden de conclusies en aanbevelingen in het zesde 

hoofdstuk beschreven. 
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2. Bevindingen ten aanzien van de organisatie 

2.1. Formatiestructuur 
 

Het inrichtingsplan van het KPC bepaalt dat de RID uit drie divisies bestaat te weten, de DCR, de 

DIO en de DGC. 

 

Onder de DCR vallen volgens het inrichtingsplan de units VVC en LEC. Tot de LEC-zaken worden 

gerekend de misdrijven met een sterk lokale impact die vanuit de ernst van de daad een forse 

inbreuk maken op de rechtsorde en veiligheid. De unit LEC is volgens het inrichtingsplan van het 

KPC belast met de uitvoering van opsporingsonderzoeken van woninginbraken, autodiefstallen, 

roofovervallen, lokale handel in verdovende middelen en het vaste thema jeugd en zeden. 

 

De organisatieonderdelen zien schematisch als volgt uit: 
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Uit onderzoek van de Raad is gebleken dat het inrichtingsplan van het korps in het jaar 2010 is 

vastgesteld, maar de implementatie pas in mei 2013 is aangevangen. De DCR, DIO en DGC zijn 

inmiddels operationeel, maar er bestaan plannen om de DGC als divisie op te heffen en als unit 

bij de DCR onder te brengen. 

 

Onderzoeken van overvallen worden binnen de LEC verricht door het team genaamd Atrako-

team. Het Atrakoteam bestaat, anders dan het inrichtingsplan voorschrijft, uit 3 (sub) teams. 

Deze (sub)teams worden Tactiek 1, Tactiek 2 en Opvang genoemd. 

2.2. Personele capaciteit 
 

De unit LEC heeft volgens het inrichtingsplan de volgende functies en bezetting: 

 

Unithoofd Lokaal Ernstige Criminaliteit 1  
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Teamleider Lokaal Ernstige Criminaliteit 4  

Specialist Jeugd en Zeden 3  

Senior Tactisch Rechercheur LEC  11  

Tactisch Rechercheur LEC  15  

Rechercheassistent B  4  

Rechercheassistent A  3  

 
Er is een unithoofd LEC en een teamleider voor het Atrakoteam formeel aangesteld conform 

het inrichtingsplan. Anders dan het inrichtingsplan van het KPC voorschrijft, blijkt dat in de 

praktijk sub-teams zijn ingesteld met een senior medewerker als leidinggevende. De formele 

aanstelling van deze leidinggevenden bij landsbesluit is nog niet geformaliseerd. 

 

De respondenten bij het korps geven aan dat het Atrakoteam uit 20 personeelsleden bestaat, 

waarvan 2 medewerkers continu belast zijn met het afluisteren. Het sub-team Tactiek 1 heeft 7, 

Tactiek 2 heeft 5 en Opvang heeft 8 medewerkers. Daarnaast zijn er 2 leden van de KMar en 3 

andere medewerkers van het korps voor onbepaalde tijd bij het Atrakoteam ingedeeld. De 

Raad constateert dat de functies zoals opgenomen in het inrichtingsplan zijn ingevuld met uit-

zondering van de functie van recherche assistent. 

 

Conform het inrichtingsplan van het KPC wordt bij de inzet van personeel het uitgangspunt van 

flexibiliteit gehanteerd. Dit houdt in dat het personeel ingedeeld bij de RID onderling inzetbaar 

is naar gelang de behoefte van een thema (vormen van criminaliteit). De personele bezetting 

binnen een thema wordt bepaald en bijgesteld aan de hand van de werkdruk. Het Atrakoteam 

functioneert (intern) flexibel ten aanzien van de thema´s overvallen en diefstal van voertuigen. 

De teamleider bepaalt de inzet van het personeel per thema. 

 

Volgens de respondent van het MT van het KPC stuit het uitgangspunt van flexibiliteit in de 

praktijk op bezwaar bij het personeel binnen de RID. Dit gebeurt als de werkzaamheden waar-

voor zij worden ingezet tot een hogere functie behoren. 

 

Er is een vacature- en een bezwarencommissie ingesteld, maar wegens gebrek aan financiën 

werd de commissie geïnformeerd dat de activiteiten niet konden worden voortgezet. Volgens 

de respondent is het de bedoeling van de leiding om het plaatsingsproces voort te zetten, 

waarbij een nieuwe vacaturecommissie zal worden ingesteld. Deze commissie zal dan de advie-
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zen van de vorige commissie evalueren en zullen die bij een positieve beoordeling implemente-

ren, aldus een respondent. 

 

De directe personele capaciteit bij het Openbaar Ministerie bestaat uit een zaak OvJ en een 

waarnemer. 

2.3. Celcapaciteit 
 

Het beleid van het OM is dat plegers van atrako’s niet worden vrijgelaten wegens cel gebrek. 

Het OM checkt altijd tegen het eind van de week hoeveel celcapaciteit beschikbaar is. Er zijn 

drie politiecellen waarin verdachten kunnen worden ingesloten. Volgens de respondent van het 

MT van het KPC zijn er geen formeel vastgestelde richtlijnen ten aanzien van de celcapaciteit 

maar zijn er wel afspraken gemaakt en worden vaste praktijken gehanteerd. Zo mag een arres-

tant niet langer dan 10 dagen in een politiecel worden ingesloten. Aanhoudingen moeten ge-

pland worden en voor de benodigde capaciteit worden gezorgd, aldus een respondent van het 

MT. Een leidinggevende van het KPC is aangesteld als cellen coördinator en is belast met onder 

andere het monitoren van de capaciteit in overleg met het OM. Het OM kan bijvoorbeeld be-

slissen dat de hechtenis van een verdachte van een minder zware delict wordt opgeheven 

waardoor een cel beschikbaar komt voor een verdachte van atrako, aldus respondenten. 

 

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat er 3 politiecellencomplexen zijn. Deze politiecellen zijn 

op Barber, Rio-Canario en blok 1 bij SDKK. De politiecellen op Rio-Canario werden in het verle-

den omgebouwd tot ´bolita´ cellen en waren in principe uitsluitend bedoeld voor de insluiting 

van ‘bolitaslikkers’. De politiecellen op Rio-Canario zijn afgekeurd. Inverzekeringstelling van 

verdachten van atrako’s was slechts mogelijk in het cellencomplex op Barber en in blok 1 van 

het huis van bewaring. Slechts op instructie van het OM worden verdachten op Rio-Canario op-

gesloten als dat nodig is. Dit geschiedt bijvoorbeeld bij ernstige zaken. Dit leidt tot kritische 

opmerkingen van de rechtercommissaris en tot strafinkorting, aldus de respondenten. Door het 

fenomeen gangs moeten verdachten soms langer in politiecellen worden ingesloten, volgens de 

respondent van het MT. De leden van ´gangs´ moeten gescheiden worden ingesloten. Er loopt 

een traject via de USONA om het cellencomplex van Rio-Canario te verbouwen. De huidige 

korpschef heeft de beslissing genomen dat per 1 mei 2015 alle arrestanten overgeplaatst zullen 

worden naar SDKK. 

 

Volgens respondenten van het Atrakoteam wordt als de celcapaciteit in de piek periodes krap 

is, de opdracht gegeven om niet urgente aanhoudingen uit te stellen. De respondent van het 

MT van het KPC stelt van dergelijke opdrachten niet op de hoogte te zijn. 
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2.4. Kennis van het personeel 
 

Volgens het rapport eindtermen KPC moeten de rechercheurs op het niveau SOBO 3 en SBO 4 

zijn. Het OM vindt dat dossiervorming een belangrijk onderdeel is in de opsporing en stelt dat 

dit een punt van zorg is binnen de organisatie. Het OM vindt ook de kwaliteit van de aangiftes 

essentieel. 

 

Uit onderzoek blijkt dat het rapport eindtermen KPC nog niet wordt geïmplementeerd. De res-

pondent van het MT stelt dat het zittend personeel nog niet voldoet aan de eindtermen. Voor 

de plaatsing van personeel in de toekomst zal wel rekening worden gehouden met deze eisen. 

Het zittend personeel wordt meegenomen in het verbetertraject. Volgens de respondent van 

het MT van het KPC werd er voorheen geen specifieke opleidingseisen gesteld voor het bekle-

den van een functie in de opsporing. Wel zorgde het korps ervoor om zoveel mogelijk het per-

soneel recherchecursussen te laten volgen. De meeste medewerkers van Atrakoteam hebben 

deze cursussen gevolgd. Respondenten van het Atrakoteam stellen dat niet alle personeelsle-

den van het Atrakoteam de cursus van dossiervorming hebben gevolgd. Desondanks is het per-

soneel in staat om dossiers op te stellen, aldus de respondenten van het Atrakoteam. Het OM 

stelt dat de rechercheurs van het Atrakoteam in de gemiddelde onderzoeken een geordend 

dossier kunnen opstellen. In de complexe projectmatige onderzoeken moet wel een aparte 

dossiervormer aan het team worden toegevoegd om dossiers op te stellen. 

 

Over de kwaliteit van de aangiftes/onderzoeken zijn er geen klachten van de zaaksofficier van 

justitie. 

2.5. Ondersteuning 

2.5.1. Intern 

 

Volgens het inrichtingsplan moet het Atrakoteam ondersteund worden bij de opsporing. Onder 

opsporingsondersteuning wordt volgens het inrichtingsplan van het KPC verstaan het onder-

steunen van de opsporing middels het gebruik van (speciale) ondersteunende diensten. Naast 

de informatieorganisatie bestaat de opsporingsondersteuning uit een aantal deelorganisaties te 

weten: het Observatie Team, Arrestatie en Ondersteuning eenheid (AOE), Technische Onder-

steuning (TO) en de Forensische Ondersteuning. 

 

De infodesk moet aangiftes screenen en analyseren en aan de hand daarvan projectplannen 

aanleveren aan het Atrakoteam. De respondenten stellen dat de ondersteuning van de info-

desk (DIO) onvoldoende is wegens gebrek aan personele capaciteit. Volgens respondenten van 
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het Atrakoteam worden deze euvels in de praktijk verholpen doordat twee personeelsleden van 

het Atrakoteam de aangiftes analyseren en structureel overleg plegen met de thema 

(zaaks)Officier van Justitie. De personeelsleden van het Atrakoteam hebben echter de opleiding 

tot analist niet gevolgd. De leiding van het KPC geeft aan dat de onderbezetting bij DIO in het 

verleden werd ondervangen door inzet van personeel conform besluiten van de stuurgroepen 

van het RST, KMar en lokaal. Er zijn 9 onderzoeksprojecten aangeleverd. 

 

Bij het OM meent de zaaksofficier van justitie dat het KPC meer tijd moet investeren om 

atrako´s te analyseren om dadergroepen in beeld te krijgen. Deze respondent stelt dat voor on-

derzoeken van atrako een sterk behoefte bestaat aan analisten. 

 

De infodesk beschikt over 5 analisten, terwijl volgens het inrichtingsplan het personeel van DIO 

uit 70 medewerkers bestaat, aldus een respondent van het MT. 

 

Het OT (DIO) kan volgens het inrichtingsplan van het KPC op verzoek, na de daarvoor geldende 

procedure, verdachten en/of locaties observeren en daartoe stelselmatig bepaalde personen, 

objecten en situaties gadeslaan ten einde informatie te verzamelen. De ondersteuning van AOE 

(DIO) is volgens het inrichtingsplan van het KPC noodzakelijk indien de aan te houden verdachte 

als vuurgevaarlijk wordt aangemerkt en bij incidenten waarbij er sprake is van levensbedrei-

gende situaties. Uit het onderzoek blijkt dat de ondersteuning van het OT en het AOE in princi-

pe optimaal verloopt. Het opstellen van de aanvragen tot het inzetten van het OT en AOE en 

het organiseren van infosessie geschieden door het Atrakoteam. Voor de inzet van het AOE 

wordt tevens de toestemming van het OM vereist. Laatstgenoemd proces loopt ook optimaal 

aldus de respondenten. 

 

Het team TO ondersteunt het proces opsporing door objecten en situaties gade te slaan door 

middel van technische hulpmiddelen teneinde informatie te verzamelen. De respondenten stel-

len dat TO (DIO) geen degelijke technische ondersteuning kan bieden bij de inzet van bepaalde 

opsporingsmiddelen doordat slechts 1 personeelslid met deze ondersteuning is belast. Hierdoor 

duurt het te lang voordat aan de verzoeken tot het verrichten van onderzoeken wordt voldaan. 

Dit wordt in de praktijk ondervangen door de KMar in te zetten, aldus het Atrakoteam. De KMar 

beschikt over een technische afdeling die binnen enkele uren het resultaat van een onderzoek 

kan aanleveren. 

 

Uit onderzoek blijkt dat het team FO (DIO) bij alle gevallen waarbij een atrako heeft plaatsge-

vonden wordt gemeld. Het team FO is in het kader van onderzoeken van atrako’s voornamelijk 

belast met het veilig stellen van dacty sporen en het verrichten van technische onderzoeken op 

vuurwapens. Volgens de respondenten is de ondersteuning van het TFO onvoldoende. Het 



27 
 

komt soms voor dat het resultaat van een onderzoek van het TFO niet tijdig voor de terechtzit-

ting wordt ingediend, aldus de respondenten. Volgens een respondent van het MT wordt het 

team niet adequaat gestuurd door de leidinggevenden. Hierdoor moest een aantal personeels-

leden wegens ontstane onwerkbare situaties overgeplaatst worden. Er zijn metingen gedaan 

door een externe expert die hebben uitgewezen dat de werkdruk hoog is en dat de werkzaam-

heden niet goed worden georganiseerd, volgens de respondent. Er loopt een traject om mede-

werkers te werven uit Nederland. Dit traject duurt 2 jaar en houdt in dat materiaal en 

´knowhow´ ter beschikking wordt gesteld aan het TFO met als doel om het niveau op te krikken, 

aldus de respondent. 

 

Het team Digitaal (DGC) moet de tactische opsporing (expertise internet) en de forensisch-

technische opsporing (veiligstellen digitale sporen) ondersteunen. Volgens respondenten kan 

het team digitaal wegens onderbezetting geen optimale ondersteuning bieden. Bij het team 

digitaal is slechts 1 personeelslid belast met digitale ondersteuning. Volgens de respondenten 

ondersteunen de personeelsleden van het team digitaal (DGC) en het team technische onder-

steuning (DIO) elkaar onderling en vervangen elkaar wanneer dat nodig is. 

Ondanks het feit dat de ondersteuning van andere teams niet expliciet vermeld wordt in het 

inrichtingsplan wordt aan het Atrakoteam ondersteuning geboden als dat noodzakelijk is. 

2.5.2. Extern 

 
Volgens het inrichtingsplan van het KPC verdient de samenwerking met externe partners, onder 

anderen met KMar en de douane, de aandacht.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de KMar ondersteuning biedt aan het KPC in het kader van de bestrij-

ding van atrako’s. Het personeel van de KMar is hiervoor vanuit Nederland gekomen. Na een 

interne evaluatie bleek dat het personeel niet getraind was voor dit soort werkzaamheden, 

waardoor de meesten weer naar Nederland vertrokken. Ten tijde van het onderzoek werd het 

Atrakoteam voor onbepaalde periode ondersteund door drie medewerkers van de KMar. 

 

Verder stellen respondenten dat het RST ook ondersteuning biedt als bepaalde middelen moe-

ten worden ingezet. Een knelpunt hierin is dat het personeel en de faciliteiten van het RST niet 

altijd beschikbaar zijn. 

 

De douane, SDKK en het ministerie van defensie bieden ondersteuning bij preventieve contro-

les. 
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De ondersteuning van 1 van de providers van de telecombedrijven verloopt niet optimaal. Het 

duurt te lang voordat informatie wordt verstrekt aan justitie. Hierdoor loopt de politie belang-

rijke data die zou kunnen worden onderschept mis, volgens de respondent van het OM. Tele-

combedrijven zijn echter op grond van hun vergunning verplicht om informatie aan justitie te 

verschaffen. Deze problematiek is aangekaart bij de minister. 

2.6. Materiële en financiële middelen 
 

Uit onderzoek van de Raad is gebleken dat het KPC over adequate technische middelen om on-

derzoeken te verrichten beschikt. Justitie loopt achterstand in het onderhoud van deze midde-

len vanwege de beperkte financiële middelen. Vanwege beperkte financiële middelen en een 

openstaande schuld bij de NFI kunnen veel minder forensische onderzoeken worden verricht. 

Dergelijke onderzoeken zijn erg duur. In de periode van de Nederlandse Antillen werden geen 

kosten in rekening gebracht. Destijds werd materiaal opgestuurd zonder dat daarbij de nood-

zaak werd overwogen. Tegenwoordig plegen de zaaks- en forensisch officier van justitie overleg 

voordat een beslissing wordt genomen. Er zijn twee voorstellen aan de minister gedaan om dit 

knelpunt op te lossen. Het eerste is om meer geld beschikbaar te stellen en het tweede is om 

de mogelijkheid te bezien om gebruik te maken van instituten in de regio. 

 

Wegens gebrek aan financiële mogelijkheden kan justitie niet rekenen op die diensten van een 

permanente patholoog. Hierdoor wordt de voortvarendheid van onderzoeken van atrako met 

dodelijk afloop niet geborgd. Dit probleem werd in het verleden ondervangen door een patho-

loog uit Aruba in te vliegen. Thans is er een patholoog tijdelijk aangesteld. 

 

Het atrakoteam beschikt over onvoldoende voertuigen en de beschikbare voertuigen worden 

onvoldoende onderhoud. Basale kantoorbenodigdheden zoals A-4 papieren zijn niet altijd be-

schikbaar. Dit belemmert de voortgang van de onderzoeken. 

 

Het Atrakoteam beschikt niet over een geschikte plaats om in beslag genomen voertuigen te 

onderzoeken. 
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3. Proces van de opsporing 

3.1. Incidentgerichte opsporing 
 

Het inrichtingsplan van het KPC maakt onderscheid tussen drie vormen van criminaliteit name-

lijk de VVC, de LEC en de ZWACRI. De feitelijke aanpak van deze drie vormen van criminaliteit 

wordt gerealiseerd door middel van de incidentgerichte- en probleemgerichte opsporing.  

 

Tot incidentgerichte opsporing wordt gerekend het proces van opsporen waarbij naar aanlei-

ding van een melding, ontvangen informatie, één of meer aangiften dan wel een of meer aan-

gehouden verdachten een zo efficiënt mogelijk reactief onderzoek wordt uitgevoerd. 

 

De processtappen van incidentgerichte opsporing zijn de volgende: 

1. het aannemen van een melding of een aangifte, en/of het overnemen van een op he-

terdaad aangehouden verdachte of het aanhouden van een verdachte op heterdaad; 

2. het invoeren van de meldingen en aangiften in de Actpol; 

3. het screenen van de aangifte, het samenstellen van het dossier; 

4. het toedelen van de zaken; 

5. het uitvoeren van opsporingsactiviteiten; 

6. de voortgangsbewaking van de in behandeling zijnde zaakdossiers en 

7. de periodieke beoordeling van openstaande zaak-dossiers. 

 

Het team ‘Opvang’ (intake) van het Atrakoteam is belast met de opname van de aangifte. Dit 

gebeurt op het politiebureau of het plaatsdelict. Het team Opvang neemt de op heterdaad aan-

gehouden verdachten over en verricht bij eenvoudige zaken zelf aanhoudingen. 

 

De registratie van een aangifte van atrako’s in het Actpol-systeem wordt door de medewerkers 

van het team ’Opvang’ gedaan. Naast de registratie in het Actpol-systeem wordt ook in een Ex-

celsysteem geregistreerd. De registratie in het Excel-systeem bevat een overzicht van relevante 

kenmerken van de gepleegde atrako’s. Atrako ’s worden in categorieën onderverdeeld. Er 

wordt een beknopt verslag van de aangiftes opgemaakt die met de OvJ wordt besproken. Het 

Excel programma stelt niet automatisch overzichten op. Het Atrakoteam stelt een document 

voor analyse handmatig op en zendt dit document naar het Management team (MT). Volgens 

respondenten van het Atrakoteam biedt de registratie in het Excelbestand een beter zicht dan 

het Actpolsysteem op het aantal aangiften. 

 

Volgens de respondent van het MT is er geen applicatie in de Actpol specifiek voor opsporing. 

Het Atrakoteam registreert in de applicatie ´Noodhulp´. Er is inmiddels een Actpol module 



32 
 

´Opsporing´ ontwikkeld. Binnenkort moet het systeem operationeel zijn, aldus de respondent. 

Het personeel wordt thans getraind in het gebruik van de applicatie ´Opsporing`. 

 

Screenen van de aangifte moet volgens het inrichtingsplan door de infodesk worden uitge-

voerd. In de praktijk wordt dit niet door de infodesk gedaan maar door het Atrakoteam zelf. Bij 

screenen van de aangifte moet rekening worden gehouden met de daderindicatie, de opspo-

ringsverplichting en het maatschappelijk belang om een onderzoek op te starten. Van daderin-

dicatie is er sprake indien de identiteit van de verdachte bekend is dan wel eenvoudig kan wor-

den achterhaald. Van opsporingsverplichting is er sprake als een zaak zeer ernstig is en van 

maatschappelijk belang is er sprake als er seriematige misdrijven worden gepleegd die een 

maatschappelijke belasting vormen. 

 

Het Atrakoteam en de OvJ aangewezen als zaaksofficier van Justitie van het Atrakoteam of 

diens vervanger overleggen wekelijks aan de hand van de bovengenoemde criteria. Indien on-

dersteuning van andere teams noodzakelijk is wordt dit ook besproken. Daarna worden de za-

ken aan medewerkers toegewezen. In de praktijk komt het soms voor dat zaken vooraf aan dit 

overleg aan de medewerkers worden toegewezen. Wegens gebrek aan informatie en/of het feit 

dat de daders onbekend zijn, worden in principe niet alle besproken aangiftes onderzocht, al-

dus de respondenten van het KPC. Het OM stelt dat zijn beleid is dat alle zaken van atrako´s on-

derzocht moeten worden maar de organisatie kan zich best voorstellen dat wegens gebrek aan 

personele capaciteit bij het KPC dit streven niet gehaald wordt. 

 

Het team Opvang verricht de opsporingsactiviteiten en handelt het dossier af. In het geval van 

een ernstig geval meldt de medewerker van het team Opvang dit aan de piket OvJ of hulp Offi-

cier van Justitie. Ook de teamleider wordt bij ernstige gevallen in kennis gesteld. 

 

Er vindt dagelijks conform de norm briefing plaats bij het Atrakoteam. Tijdens de briefing wor-

den de voortgang van nieuwe en lopende zaken besproken. De lopende zaken worden ook met 

de OvJ tijdens het wekelijks overleg besproken. 

 

Er is geen structurele vorm van periodieke beoordeling van openstaande zaakdossiers. Het per-

soneel van het Atrakoteam houdt bij de registratie rekening met de modus operandi en be-

schrijvingen van verdachten die mogelijk een verband hebben met andere gepleegde atrako´s. 

Daarnaast worden de lichamelijke kenmerken, zoals vingerafdrukken, van alle aangehouden 

verdachten door het team FO opgenomen. Hierdoor kunnen sommige zaken die op de plank 

zijn blijven liggen worden opgelost. 
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3.2. Probleemgerichte opsporing 
 

Probleemgerichte opsporing is het proces van projectmatig opsporen dat volgt op constatering 

van stelselmatigheid in verdachte(n) en/of strafbare feiten, indien deze een ernstige inbreuk op 

de veiligheid en/of leefbaarheid vormen en/of de maatschappelijke integriteit aantasten. Vol-

gens het inrichtingsplan beslist een stuurgroep over de LEC en ZwaCri zaken die projectmatig 

worden aangepakt. De leden van de stuurgroep zijn volgens het inrichtingsplan van het KPC het 

hoofd RID, de divisiehoofden en een vertegenwoordiger van het OM in de persoon van de HOvJ 

of een door deze aangewezen OvJ. De Raad constateert dat voornoemde stuurgroep actief is. In 

de praktijk blijkt dat ook leden van de Douane en de Kustwacht deel uitmaken van de stuur-

groep. Deze stuurgroep bleek in de praktijk voornamelijk de Zwacri zaken te behandelen. Ten 

einde de aandacht aan de LEC zaken aan te scherpen is onlangs besloten om de stuurgroep op 

te splitsen in een stuurgroep LEC zaken en een stuurgroep ZwaCri. De samenstelling van de 

stuurgroep LEC zaken wordt zoals voorgeschreven gehanteerd en die van ZwaCri wordt aange-

vuld met de Douane en de Kustwacht. De stuurgroep LEC zaken zal per 1 juli 2015 operationeel 

zijn, volgens de respondent van het MT van het KPC. 

 

Volgens het inrichtingsplan van het KPC wordt het proces probleemgerichte opsporing onder-

verdeeld in acht processtappen te weten: 

1. Prioriteren; 

2. Kiezen en vaststellen; 

3. Plannen onderzoek; 

4. Voorbereiden onderzoeksactiviteiten; 

5. Uitvoeren onderzoeksactiviteiten; 

6. Monitoren voortgang onderzoek; 

7. Afronden onderzoek en afronden procesdossier; 

8. Evalueren onderzoek. 

 

De stuurgroep is belast met het prioriteren, het kiezen en vaststellen, het monitoren van de 

voortgang en de evaluatie van de onderzoeken, aldus de respondent van het MT van het KPC. 

Volgens deze respondent moet dit proces in de praktijk als volgt verlopen: 

1. DIO moet project voorbereiding doen. In dit kader moet DIO de volgende taken uitvoe-

ren: 

a. het maken van pre-weegdocument ten behoeve van besluitvorming; 

b. het verwerken informatie; 

c. het maken van projectvoorstel ten behoeve van besluitvorming; 

d. het maken van projectplan ter voorbereiding van de uitvoering. 



34 
 

Vervolgens worden de documenten en informatie naar de stuurgroep verzonden die in deze 

fase belast is met de volgende taken: 

a. Het benoemen van de aan te pakken onderzoeken of personen (pre-wegen) op basis 

van pre- weegdocumenten; 

b. Het vaststellen van de operationele prioriteiten; 

c. Het vaststellen van de tactische beheersingsstrategie (proactief, preventief, repressief); 

d. Het toekennen van mensen, middelen en budgetten (onderzoekskeuze); 

2. Vervolgens wordt het projectvoorstel aan het onderzoeksteam aangeboden die belast is 

met de volgende taken: 

a. Plannen van het onderzoek; 

b. Bepalen van de capaciteit; 

c. Vaststellen van de duur van het onderzoek; 

d. Bepalen van de noodzaak tot inzet van specialistisch personeel; 

e. Uitvoeren van het onderzoek en producten afleveren (processen-verbaal); 

f. Het opstellen van voortgangsrapportages en verzenden van deze naar de stuurgroep. 

3. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek wordt de stuurgroep de volgende taken ver-

richt: 

a. Monitoren van de voortgang van het onderzoek; 

b. Bijsturen van het onderzoek; 

c. Evalueren van het onderzoek en vaststellen of het onderzoek moet worden voortgezet 

of beëindigt. 

4. Het onderzoeksteam zet het onderzoek voort indien daartoe is bevolen en stelt in elk 

geval het einddossier op. 

 

Hieronder wordt een schematisch overzicht van dit proces weergegeven. 
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Volgens de respondent van het MT van het KPC wordt het bovengenoemde deelproces niet uit-

gevoerd. Uit onderzoek blijkt dat in de praktijk een verdeling van taken bestaat tussen de teams 

‘Tactiek 1 en Tactiek 2’ van het Atrakoteam. ‘Tactiek 1’ is belast met de afhandeling van inci-

dentele zaken van min of meer korte duur terwijl ‘Tactiek 2’ belast is met langdurige zaken en 

werkt dus meer op projectmatige basis of Team Grootschalig Optreden module, aldus de res-

pondenten. Het team Tactiek 2 van het Atrakoteam bereidt de onderzoeken voor, zet het be-

nodigd personeel al dan niet met specialisme in, bepaalt de duur, voert de onderzoeksactivitei-

ten uit, en rond de onderzoeken en het procesdossier af. Volgens de respondenten van het 

Atrakoteam verwerkt het personeel binnen Tactiek 2 zelf de verkregen informatie en stelt een 

projectplan op. Gezien de inactiviteit van de stuurgroep ten aanzien van LEC zaken worden 

geen voortgangrapportages gemaakt. 
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3.3. Bevoegdheden 
 

De Raad constateert dat op grond van de BOB wetgeving1 de opsporingsambtenaren verschil-

lende bijzondere opsporingsmethoden kunnen toepassen. Uit onderzoek van de Raad blijkt dat 

de bevoegdheden die het meest worden ingezet de tap, observatie en het verstrekken van ge-

gevens van telecom en videobeelden zijn. Volgens de respondenten zijn de BOB toereikend om 

atrako’s effectief te bestrijden. Een knelpunt is volgens een respondent van het KPC dat er on-

voldoende expertise is voor de inzet van een aantal van deze bevoegdheden. Door de klein-

schaligheid zijn bovendien een aantal van de opsporingsbevoegdheden moeilijk inzetbaar, aldus 

de respondenten. 

 

Volgens de respondenten worden bijna nooit andere dan de eerdergenoemde bevoegdheden 

ingezet in het kader van bestrijding van atrako. Zwaardere middelen worden wel ingezet in ge-

val een Team Grootschalig Optreden wordt ingezet, aldus de respondent van het OM. 

 

Alle respondenten vinden dat het proces tot verkrijging van machtiging om de BOB in te zetten 

snel en effectief verloopt vanwege de mogelijkheid tot verkrijging van mondelinge toestem-

ming. Een mondelinge toestemming wordt de volgende dag schriftelijk bevestigd, aldus de res-

pondenten. Het proces bij de rechtercommissaris verloopt ook soepel. 

 

Het ontbreken van de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde praktische beslissingen te nemen 

is een knelpunt, aldus een respondent van het KPC. Een voorbeeld is een spoedreis. Dit verloopt 

erg traag in het ambtelijke apparaat. In de opsporing is het belangrijk om snel te kunnen reage-

ren om het momentum niet te missen. Daarnaast bestaat het risico dat bepaalde informatie die 

geheim moet blijven bekend worden door de betrokkenheid van ambtenaren buiten het korps. 

                                                 
1

 Landsverordening van de 18
de

 oktober 2012 houdende wijziging van het WvSv. 
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4.Bevindingen over het beleid 

4.1. Preventieve aanpak 
 

De jaarplannen 2011-2012, 2013, 2014 en 2015 van het OM stellen de bestrijding van atrako als 

prioriteit in de criminaliteitsbeheersing. De organisatie streeft vanaf het jaar 2013 ernaar om op 

projectmatige en integrale wijze de informatie positie van de politie en justitie met betrekking 

tot illegale vuurwapens te vergroten gezien de verwevenheid van vuurwapens en atrako´s. Het 

OM streeft in het jaar 2015 door het versterken van de informatie positie naar een doelmatige 

aanpak van de bestrijding van atrako´s. 

 

Uit onderzoek blijkt dat het OM in het jaar 2013 een criminaliteit beeldanalyse liet maken 

waarvan atrako´s onderdeel uit maakten. Er is een factsheet van atrako´s opgemaakt waarin de 

bijzonderheden in kaart werden gebracht. Hierdoor heeft justitie een beter zicht gekregen op 

atrako’s in 2013 en 2014. Er zijn hot spots vastgesteld. Op grond van de resultaten van de ana-

lyse werden patrouilles in de zones van de hot spots ingezet. Dit verhoogt de kans om tegen 

atrako´s aan te lopen. 

 

In het kader van de bestrijding van atrako´s is het project ´Ta Basta Awor` op 17 juli 2014 opge-

start waarbij gebruik werd gemaakt van de informatie verkregen uit de analyses. Het project 

duurde officieel tot 31 december. In de praktijk liep het project tot januari 2015 door. Het pro-

ject was een multidisciplinaire samenwerking die ondersteuning bood aan het KPC in het kader 

van bestrijding van criminaliteit in zijn algemeen en in het bijzonder atrako´s. Het doel van het 

project was om ‘high impact crimes’ op straat onder controle te krijgen. Aansturing vond plaats 

door een opgericht platform onder voorzitterschap van de HOvJ. In het platform hadden zitting 

leidinggevenden van de organisaties die betrokken waren bij het project. Het platform kwam 

elke vrijdag bijeen. In dat overleg werden alle controles die gehouden moesten worden ge-

pland. Een keer in de maand werd een z.g. ´surge´ gehouden waarbij ongeveer 80 man bij el-

kaar kwamen en in 2 teams verdeeld werden om de hot spots over het eiland te controleren. 

Volgens de respondenten heeft de informatie op de factsheet geholpen in de resultaten van het 

project ‘Ta Basta Awor´. Het project heeft een trendbreuk gemaakt in het aantal atrako´s, aldus 

de respondent van het OM. De cijfers zijn gedaald vergeleken met dezelfde periode van het jaar 

2014. 

 

Ten tijde van het inspectieonderzoek was er een criminaliteit beeldanalyse genaamd “Je geld of 

je Leven” waarin een vernieuwende conceptuele aanpak wordt beschreven over overvallen in 

Curaçao. De aanpak heet de “Capaleta-aanpak” en is een interventiestrategie die toegesneden 
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is op de Curaçaose kenmerken van overvalcriminaliteit en de lokale context waarin deze zich 

voordoet. 

 

In het kader van Ta Basta Awor is er ook gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot preventief 

fouilleren op andere plaatsen dan hot spots, gezien dadergroepen zich ook verplaatsen. Door 

informatie gerichte inzet van politiepersoneel zijn er veel aanhoudingen op heterdaad verricht, 

aldus de respondenten. 

 

Volgens overzichten die door het OM zijn aangeboden werd in het kader van het project ‘Ta 

Basta Awor’ preventieve controles verricht waarbij auto’s, andere voertuigen en personen wer-

den gecontroleerd. Dit leverde 3 aanhoudingen op heterdaad op wegens het bezit van vuurwa-

pen, 2 wegens atrako, 4 voor diefstal en 18 wegens overtreding van de opium wetgeving. Bui-

ten heterdaad zijn er respectievelijk 5 en 4 aanhoudingen wegens verboden vuurwapenbezit en 

overval verricht. Als resultaat van de acties zijn er 3 vuurwapens, 101 wapens en 28 munitie in 

beslag genomen. 

 

Hieronder worden de overzichten weergegeven van de resultaten van juli tot en met oktober 

2014 van het project ´Ta Basta Awor` dat door het OM aan de Raad is aangeboden. 
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42 
 

 
 

Volgens een overzicht van gepleegde overvallen dat door het OM ter beschikking is gesteld 

constateert de Raad dat in de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni en juli van het 

jaar 2014 respectievelijk 45, 53, 74, 61, 60, 75 en 77 atrako’s zijn gepleegd Volgens het over-

zicht werd in de maanden daarna waarin het project ‘Ta Basta Awor werd uitgevoerd, namelijk 

in augustus, september en oktober 2014, een aantal van respectievelijk 47, 57 en 45 atrako’s 

gepleegd. Hieronder volgt een schematisch overzicht van de gepleegde atrako’s. 

 

 
 

Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat bij het plannen van het project ‘Ta Basta Awor’ voor-

zien werd in de continuïteit na afloop. Er werd bepaald dat de werkwijze op wijkteamniveau zal 

worden voortgezet. Er is dus afgestapt van de centrale aansturing naar een decentrale. De 
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mindset/wijkteamgedachte wordt dus aangepast in overeenstemming met de werkwijze van 

het project. De aanpak moet een onderdeel worden van de bedrijfsvoering, aldus de respon-

denten. De coördinatie van de acties door de wijkteams geschiedt via het opgerichte platform, 

dat bleef voortbestaan na de beëindiging van het project. In het begin was de aanpak onvol-

doende bekend onder het personeel van het korps. Inmiddels is de gedachte van ‘Ta Basta 

Awor’ goed ingedaald op wijkteam niveau, aldus het OM. Er worden bevelen uitgeschreven 

door het OM voor preventief fouilleren over het hele eiland. In de praktijk blijkt dit niet vol-

doende bekend te zijn bij het personeel en de leidinggevenden. De informatiestroom moet 

worden verbeterd volgens de respondent van het OM. Voor de continuïteit van de controles 

heeft de Minister van defensie van Nederland toegezegd de inzet van defensie nog voor 6 

maanden te verlengen. 

 

Het OM heeft het voornemen om het project ‘Actua robes sintie un bes´ voort te zetten. Dit 

houdt in dat een functionaris van het OM aanwezig is bij acties en zorgdraagt voor transacties 

met de aangehouden verdachten ter plekke. Is de verdachte daartoe niet in staat dan gaat de 

verdachte met een dagvaarding naar huis. 

 

Volgens de respondent van het OM is in het kader van de bestrijding van atrako’s ook een pro-

ject ´Tur wowo riba bo´ ontwikkeld. In dit project vindt een persoonsgerichte aanpak plaats van 

alle jeugdige personen (tot en met ongeveer 24 a 26 jaar) die veel plegers van ‘high impact cri-

mes’ zijn. Deze jeugdige personen komen op een lijstje te staan. De aanpak bestaat uit drie pij-

lers. De eerste pijler heet ‘lik op stuk’ en houdt in dat zo snel mogelijk plegers worden opgepakt 

en gestraft. De tweede pijler betreft de zorg en nazorg waarbij de aandacht is gericht op de re-

habilitatie en het zoeken van een baan voor de jeugdige. Hierbij kan ook voor onderdak voor 

een gezin worden gezocht. De derde pijler wordt ´brusjesaanpak´ genoemd en houdt in dat fa-

milies begeleid worden om te voorkomen dat nieuwe generatie jonge criminelen erbij komen. 

Dit project wordt door het OM samen met (externe) zorgsector en diensten zoals FKP en het 

ministerie van onderwijs gedaan. Het OM heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar ge-

steld. Thans worden er 34 jeugdigen begeleid. Wegens tekort aan regisseurs van de instellingen 

worden niet alle jeugdige veel plegers van High impact crimes die op de lijst staan begeleid, al-

dus het OM. 

 

In het kader van preventieve aanpak voor de bestrijding van ‘high impact crimes’ (ook atrako´s) 

zijn er ook andere projecten zoals het project inleveren van vuurwapens,‘Basha Abou’ en ‘Des-

arma Korsou’ opgezet. Volgens de respondent van het OM hebben deze projecten allemaal ge-

holpen om atrako´s de kop te drukken maar kosten wel veel geld. 
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Tijdens de wederhoorfase gaf de respondent van het OM aan dat door het OM en het KPC een 

wijkpreventieproject in een public private partnership met diverse instellingen en bedrijven 

werd uitgevoerd. Met het project wordt onder het motto “Preveni i Proteha: ta bo asuntu tam-

be” getracht de burger en de ondernemers in de wijken weerbaarder te maken tegen atrako’s. 

4.2. Repressieve aanpak 
 

Volgens de jaarplannen 2011-2012, 2013, 2014 en 2015 van het OM streeft de organisatie naar 

een oplossingspercentage van 50% van de atrako´s. Als prestatie indicator is ook aangegeven 

dat 75% van de opsporingsonderzoeken naar atrako´s met verdachten indicatie binnen drie 

maanden na aangifte moeten zijn opgelost. 

 

Volgens het OM zijn de voorgestelde oplossingspercentages in de jaarplannen van het OM niet 

gehaald. Volgens het jaarverslag 2011 en 2012 bedraagt het oplossingspercentage respectieve-

lijk 36.4% en 39.4%. Het oplossingspercentage van zaken met daderindicatie is niet genoemd. 

Het jaarverslag 2013 van het OM vermeldt dat een oplossingspercentage van 17.5% is behaald 

waarvan 86% zaken met daderindicatie waren. Het feit dat het voorgestelde oplossingspercen-

tage niet worden gehaald is volgens het OM te wijten aan een combinatie van factoren. Er 

moet voldoende capaciteit beschikbaar zijn bij het KPC en er moeten meer analyses worden 

gedaan. Het (concept) jaarverslag 2014 van het OM maakt geen melding van de behaalde resul-

taten in betrokken jaar. 

 

Uit onderzoek van de Raad blijkt dat het OM vanaf januari 2013 heeft gemerkt dat atrako´s in 

aantal en intensiteit toenamen waarbij schrijnende gevallen zich voordeden en mensen in wo-

ningen werden overvallen. Het OM heeft een richtlijn uitgevaardigd waarbij de strafeis door het 

OM werd verhoogd. De richtlijn houdt rekening met kwetsbare groepen zoals bejaarde perso-

nen bij het vorderen van een straf. Verder weegt ook de intensiteit van het feit, of een vuurwa-

pen is getoond, getrokken of daarmee is geschoten en of mensen zijn verwond. 

 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de gevallen en de strafeis die het OM hanteert met 

daarbij de strafverhogende omstandigheden. 

 

1. Dreigen met geweld: 
 

Dreigen met fysiek geweld 3 jaar 

Tonen van/dreigen met een steekwapen  4 jaar 

Tonen van/dreigen met een vuurwapen 5jaar 
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2. Toepassen van geweld: 
 

Wegrukken (bijv. tas / halsketting) 3 jaar 

Gebruik fysiek geweld op slachtoffer (het meer dan alleen wegruk-

ken en niet zijnde steken of schieten) 

6 jaar 

Steken met een mes/ scherp voorwerp zonder noemenswaardig 

letsel slachtoffer 

6 jaar 

Schieten met een vuurwapen zonder letsel slachtoffer 5 jaar - 7 jaar 

Schieten met een vuurwapen en/of steken met steekwapen met 

letsel slachtoffer 

7 jaar - 10 jaar 

Schieten met een vuurwapen en/of steken met steekwapen met de 

dood van het slachtoffer ten gevolge 

15 jaar of hoger 

 

Als strafverhogende omstandigheden is er sprake indien de atrako’s in een woning, op een 

minder weerbaar slachtoffer, op een toerist, door een recidivist en in vereniging is gepleegd. 

 

Uit een overzicht van het OM blijkt dat in het jaar 2014 ongeveer 23 verdachten werden gedag-

vaard die in de periode van uitvoering van het project “Ta Basta Awor” een atrako hadden ge-

pleegd. In dezelfde periode van het jaar 2013 werden ongeveer 40 verdachten voor het gerecht 

gedagvaard. 

 

Verder stelde het OM dat per ingaande 1 juni 2015 een nieuwe richtlijn zal gelden waarin wijzi-

gingen zijn aangebracht. In de nieuwe aanwijzing zijn de volgende punten gesteld: 

• lndien een verdachte zich binnen 5 jaar na een vonnis weer schuldig maakt aan afper-

sing/diefstal met geweld dan wordt een volgende eis verhoogd met 1/3; 

• Diefstal met geweld en/of afpersing gepleegd door twee of meer verenigde personen 

telt als strafverzwarende omstandigheid in de strafeis; 

• Het gebruik van enig wapen telt als strafverzwarende omstandigheid in de strafeis; 

• Indien de overval is gepleegd in een huis/woning, dan worden de bovengenoemde 

strafmaten verhoogd; 

• lndien de overval is gepleegd op een minder weerbaar slachtoffer, zoals een bejaarde, 

een minder valide, een jeugdige of een zwangere vrouw, dan worden de bovengenoem-

de strafmaten verhoogd met 1/3; 
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• lndien de overval is gepleegd op een toerist worden de bovengenoemde strafmaten 

verhoogd met 1/3. 

Het KPC stelt zich in zijn jaarplannen 2012 en 2013 een oplossingspercentage van 35% te beha-

len. Volgens respondent van het KPC is deze doelstelling niet gerealiseerd vanwege een stijging 

in het aantal. Er moet meer aan preventie worden gedaan door informatie in te winnen zodat 

de patrouille-eenheden bij hot spots worden ingezet. De jaarverslagen van het KPC bevatten 

geen specifieke resultaten met betrekking tot de voorgestelde prestatie indicator. 
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5. Analyse 

5.1. Formatie structuur 
 

De Raad constateert dat de organisatie van de opsporing conform de plannen is uitgevoerd 

waarbij aan het fenomeen atrako bijzondere aandacht is gewijd door een apart team met de 

bestrijding te belasten. De Raad is van oordeel dat de organisatie voor de bestrijding van 

atrako´s voldoende is geborgd. De Raad constateert dat anders dan het inrichtingsplan voor-

stelt binnen het Atrakoteam sub teams zijn gevormd en dat er een werkverdeling is tussen de 

sub teams. De Raad is van oordeel dat door invoering van sub teams de formatiestructuur van 

het Atrakoteam inzichtelijker is geworden en dat de sturing is verbeterd. 

5.2. Personele capaciteit 
 

De Raad constateert dat de functie van divisiehoofd DCR niet wordt uitgeoefend. De Raad con-

stateert dat met uitzondering van de functie van recherche assistent de andere functies binnen 

de LEC zijn ingevuld. Er moet nog een commissie worden benoemd die voor de selectie van het 

personeel moet zorgdragen. Het uitgangspunt van flexibiliteit binnen de RID wordt bij de be-

strijding van atrako’s toegepast. De Raad is van oordeel dat het uitgangspunt van flexibiliteit in 

principe voldoende waarborg biedt voor de inzet van voldoende personeel. Desalniettemin 

constateert de Raad dat bij aanzienlijke toename van het aantal atrako’s, ondanks het principe 

van flexibiliteit, externe ondersteuning noodzakelijk wordt. 

 

De Raad is verder van oordeel dat de inzet van een OvJ en een plaatsvervanger voldoende is om 

sturing te geven aan het opsporingsproces. 

5.3. Celcapaciteit 
 

De Raad constateert dat onvoldoende cellen beschikbaar zijn. De Raad spreekt de hoop uit dat 

de verbouwing van het politiecellencomplex zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 

5.4. Kennis van het personeel 
 

De Raad constateert dat de eindtermen nog niet worden geïmplementeerd. De Raad is van 

oordeel dat voor de implementatie van de eindtermen moet worden zorggedragen. De Raad 

constateert dat onderzoeken van Atrakoteam kwalitatief voldoende zijn. Het personeel is in 

staat om standaard dossiers op te stellen maar er is behoefte aan meer dossiervormers in het 

geval complexe onderzoeken worden verricht. Er is behoefte aan continu bijscholing van het 
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personeel om het niveau van onderzoeken te blijven garanderen. De Raad is verder van oordeel 

dat op korte termijn bijzonder aandacht moet worden besteed aan dossiervorming voor com-

plexe onderzoeken. 

5.5. Ondersteuning 

5.5.1. Intern 

 

De interne ondersteuning verloopt niet in alle gevallen zoals voorgeschreven in het inrichtings-

plan. Door gebrek aan ondersteuning van de infodesk wegens personele onderbezetting wor-

den geen analyses gedaan om projectmatig en informatie gestuurd te werken. Door het gebrek 

aan ondersteuning worden een aantal ondersteunende werkzaamheden verricht door het Atra-

koteam zelf, hetgeen ten koste gaat van andere activiteiten van het Atrakoteam zelf. Ook de 

technische, forensische en digitale ondersteuning is onvoldoende. 

 

De Raad is verder van oordeel dat het verrichten van analyses essentieel is voor het informatie-

proces en dat dit proces zo spoedig mogelijk structureel door DIO moet worden toegepast. 

5.5.2. Extern 

 

De Raad is van oordeel dat de externe ondersteuning in beginsel goed verloopt. De Raad con-

stateert dat de KMar ondersteuning op verschillende gebieden aan het korps biedt in het kader 

van bestrijding van atrako´s. Hetzelfde geldt ten aanzien van personeel van het ministerie van 

defensie en het RST. De Raad constateert dat er plannen zijn om vanuit Nederland bijstand te 

vragen van ervaren rechercheurs. De Raad juicht dit voornemen als tijdelijke oplossing toe maar 

is van oordeel dat dat het korps de interne functies permanent moet invullen om haar taakuit-

voering structureel te waarborgen. 

 

De Raad is veder van oordeel dat de ondersteuning door het telecom bedrijf verbeterd moet 

worden. 

5.6. Materiële en financiële middelen 
 

De Raad constateert dat er geen plannen zijn vastgesteld voor het aanschaffen van materiële 

middelen, maar dat het korps over voldoende opsporingsmiddelen beschikt of zou kunnen be-

schikken door een beroep te doen op andere organisaties. 
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De Raad is minder positief over de beschikbare dienstvoertuigen en kantoor benodigdheden. 

Het is van belang om over adequate middelen te beschikken, zodat onderzoeken voortvarend 

kunnen worden uitgevoerd. De Raad constateert dat er voldoende uitrustingsmiddelen zijn. 

 

Het tekort aan financiële middelen bemoeilijkt de structurele inzet van bepaalde opsporings-

middelen. Naar het oordeel van de Raad moet een structurele oplossing komen om forensische 

onderzoeken te verrichten en een patholoog in te zetten. 

5.7. Proces van de opsporing 
 

De Raad constateert dat de processen incidentgerichte opsporing en probleemgerichte opspo-

ring in het inrichtingsplan zijn beschreven. De Raad is van oordeel dat in de praktijk het meren-

deel van deze processen niet conform het inrichtingsplan worden uitgevoerd. In de incidentge-

richte opsporing wordt het deelproces screenen van aangifte niet uitgevoerd. Het personeel 

van Atrakoteam analyseert hierdoor zelf de aangiften. Er wordt geregistreerd in het Actpolsys-

teem, maar dit systeem biedt geen betrouwbare gegevens omdat het systeem niet voor de op-

sporing is ontwikkeld. De Raad constateert met tevredenheid dat het personeel van het Atrako-

team uit eigen initiatief een Excel registratiesysteem hanteert, maar wijst tevens op de nood-

zaak van een registratiesysteem dat automatisch management informatie kan leveren. De Raad 

merkt op dat de leiding van het korps voor de organisatie van het informatieproces moet zorg-

dragen. De Raad hoopt dat de module opsporing op korte termijn wordt geoperationaliseerd. 

 

Er is een stuurgroep conform het inrichtingsplan opgericht die in het kader van probleemge-

richte opsporing de LEC zaken moet prioriteren, kiezen en vaststellen, de voortgang monitoren 

en evalueren. De stuurgroep verricht deze taken niet. Door de DIO worden geen projectplannen 

gemaakt in het kader van probleemgerichte opsporing De deelprocessen van probleemgerichte 

opsporing worden deels door het Atrakoteam uitgevoerd. De Raad juicht het initiatief toe van 

het Atrakoteam om een aantal van de deelprocessen zelf uit te voeren maar merkt op dat dit 

ten koste gaat van hun eigen werkzaamheden. De Raad is tevens van oordeel dat deze proces-

sen in principe bijzondere specialisme en diepgang vergen, die inzet van misdaadanalisten ver-

eisen. 

5.8. Bevoegdheden 
 

De Raad constateert dat wegens praktische redenen niet alle BOB in het kader van de bestrij-

ding van atrako’s worden toegepast. De toepassing van zeer ingrijpende middelen is mogelijk in 

grote onderzoeken. De Raad constateert dat de huidige toepassing van BOB voldoet aan de 

verwachtingen. De procedure tot verkrijging van een machtiging voor de inzet van een BOB ver-
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loopt optimaal. De Raad is derhalve van oordeel dat de bevoegdheden in het kader van de be-

strijding van atrako´s toereikend zijn. De Raad constateert tevens dat financiële procedures een 

belemmering kunnen vormen bij de uitvoering van onderzoeken. Vereenvoudiging van deze 

financiële procedures is overweging waard. 

5.9. Preventieve aanpak 
 

De Raad constateert dat vijf projecten door het OM zijn opgesteld en is van oordeel dat een ke-

tenaanpak op gang is gezet voor de bestrijding en/of preventie van atrako´s. 

 

De Raad constateert dat er veel preventieve controles zijn uitgevoerd in het kader van het pro-

ject “Ta Basta Awor’. Daarbij zijn onder andere aanhoudingen op heterdaad gedaan en wapens 

inbeslaggenomen. De Raad acht het initiatief en het feit dat in de continuïteit van de werkwijze 

van het project ‘Ta Basta Awor’ is voorzien als positief. De Raad is echter van oordeel dat de 

registratie van de resultaten niet volledig is. Er is geen overzicht van de gevoerde controles in 

de maanden november en december terwijl het project tot eind januari 2015 werd uitgevoerd. 

De overzichten over aanhoudingen en inbeslagname zijn ook niet compleet. De Raad is van 

oordeel dat de betrokken organisatie voor adequate registratie moet zorgdragen. 

 

De Raad constateert dat een gebrek aan communicatie binnen het korps waardoor het project 

niet als verwacht werd uitgevoerd, inmiddels is hersteld. De Raad acht dit ook als positief. 

 

De Raad constateert dat in het voorjaar van 2014 het aantal gepleegde atrako’s toenam. De 

Raad constateert dat deze trend in het najaar, namelijk in de maanden augustus, september, 

september en oktober kennelijk werd doorbroken. De Raad acht dit positief. 

5.10. Repressieve aanpak 
 

De Raad constateert dat noch het OM noch het KPC de geplande oplossingsresultaten behalen. 

De Raad is van oordeel dat het niet behalen van de beoogde oplossingsresultaten in grote mate 

te wijten is aan het gebrek aan personele capaciteit, met name voor analyse-werkzaamheden. 

De Raad is van oordeel dat de organisaties zich verder moeten inspannen om de doelstellingen 

conform de prestatie-indicatoren te behalen. 

 

De Raad constateert dat in de periode van uitvoering van het project “Ta Basta Awor” 17 min-

der verdachten zijn gedagvaard in vergelijking met de gedagvaarde verdachten van gepleegde 

atrako’s in dezelfde periode van het jaar 2013. Dit houdt een afname van 57.5% in. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies 
 
De Raad concludeert dat de aanpak van de bestrijding van atrako’s in Curaçao een aantal sterke 

maar ook minder sterkte punten heeft. De formatie is overzichtelijk en de bestrijding van 

atrako’s is aan een speciaal team binnen het korps toevertrouwd. De sturing is helder en het 

personeel kan degelijke onderzoeken verrichten. Het proces incident gerichte opsporing, met 

uitzondering van een deelproces (screening aangifte), wordt geïmplementeerd. Er is een pre-

ventieve aanpak waarbij een aantal projecten in het kader van de bestrijding van atrako’s wor-

den uitgevoerd. Tot slot zijn de bevoegdheden toereikend om onderzoeken te verrichten. 

 
Er is echter onvoldoende personeel beschikbaar. De functie van divisiehoofd is vacant. De cel-

capaciteit is onvoldoende. De interne ondersteuning, met name het informatieproces, moet 

worden verbeterd. De processen van probleemgerichte opsporing worden niet uitgevoerd. 

Verder moet voldoende materiële en financiële middelen ter beschikking worden gesteld. 

6.2. Aanbevelingen aan de Minister 
 
Algemeen 

1. Draag zorg op korte termijn voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden; 

2. Draag zorg op middel lange termijn voor de verbouwing van politiecellen te Rio-Canario; 

3. Draag zorg op middellange termijn voor permanente aanstelling van een patholoog; 

4. Draag zorg op middellange termijn voor de aanschaf van dienstvoertuigen; 

5. Verhoog de personele capaciteit van de ondersteunende afdelingen; 

6. Bewerkstellig dat de provider adequate ondersteuning biedt aan het Atrakoteam; 

7. Overweeg om de forensische instituten in de regio met onderzoeken te belasten; 

8. Draag zorg voor vereenvoudiging van de financiële procedures. 

 

Ten aanzien van het KPC 

1. Draag zorg op korte termijn voor de daadwerkelijke uitvoering van de functie van divi-

siehoofd; 

2. Draag zorg op korte termijn voor het operationaliseren van de module opsporing; 

3. Draag zorg voor de constante bijscholing van de medewerkers van Atrakoteam; 

4. Draag zorg op middellange termijn voor adequate ondersteuning van het Atrakoteam. 
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Bijlage 
 

Lijst van geinterviewde personen 

Openbaar Ministerie Hoofd Officier van Justitie 

 

Korps Politie curaçao Hoofd Recherche Informa-

tiedienst, lid Management-

team 

 Waarnemend Hoofd Recher-

che Informatiedienst 

 

 Unithoofd LEC 

 

 Teamleider Atrakoteam 

 

 Vier personeel van het Atra-

koteam 


