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Curaçao

Advertentie

Curaçao | Bonaire | Aruba | St. Maarten

 
The light is 
our guide 
to a bright 
future.
Let us serve our communities with 
knowledge, attention and care.
 
Happy Holidays

Advertentie

AUA  +297  528 2200   

BON  +599  717 8546  

CUR  +5999  434 3800  

SXM  +1 721  543 2233

December 24

December 31

We wish you happy holidays.

opening hours
FOR THE COMING HOLIDAYS

ennia.com

Jubilarissen Kas di Kultura

Ninotszka Vicento en Ruthline Augusta van Kas di Kultura hebben onlangs hun 30-jarig dienstverband
bij de overheid gevierd. In een toespraak werden de jubilarissen bedankt voor hun waardevolle bijdrage
door de jaren heen. Op de foto vlnr. Ninotszka Vicento, jubilaris, Gibi Bacilio, directeur Kas di Kultura
en jubilaris Ruthline Augusta. FOTO KAS DI KULTURA  

KPC volgt 
3 adviezen 
van de 14 op 
Aangifteproces nog steeds onvoldoende
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sinds 2012 heeft het Korps Politie Curaçao
(KPC) ‘slechts 3 van de 14’ aanbevelingen die de Raad
voor de Rechtshandhaving (RvR) deed met betrekking
tot het aangiftebeleid ‘gedeeltelijk uitgevoerd’. 

Dit blijkt uit het onlangs ge-
publiceerde review-onderzoek
over het aangifteproces, een ver-
volg op het eerdere onderzoek
zoals dat bij het Korps Politie
Curaçao werd uitgevoerd. De
RvR concludeert dan ook dat het
KPC in het tijdsbestek van twee
jaar onvoldoende uitvoering
heeft gegeven aan de aanbeve-
lingen die de Raad heeft gegeven
naar aanleiding van de inspectie
van het aangifteproces in Cura-
çao van mei 2012. De Raad is
wel tevreden met de acties die
het OM heeft uitgevoerd tenein-
de invulling te geven aan de aan-
bevelingen.

Waar het KPC aan gewerkt
heeft is de aanbeveling om wijk-
teamchefs op te dragen erop toe
te zien dat de instructie huiselijk
geweld en de daarbij behorende
criteria worden nageleefd door
alle korpsleden. Ook is er een
publieke informatiecampagne
georganiseerd voor burgers over
de zaken die zij bij de Centrale
Meldkamer kunnen aanmelden.
De derde aanbeveling ging over
het op korte termijn invoeren
van een informatie- en registra-
tieaudit van het digitale registra-
tiesysteem ActPol. Dit is ge-
beurd. ActPol is een computer-
programma waarmee de mede-

werkers informatie invoeren in
een databank. Via dit systeem
kunnen politieambtenaren in-
formatie verkrijgen en ook ana-
lyses uitvoeren in ingewikkelde
onderzoeken. ActPol zou niet
optimaal gebruikt worden en ge-
bruiksonvriendelijkheid zijn.
Het OM heeft een toezichtsver-
antwoordelijkheid en ActPol
moest dus ook toegankelijk zijn
voor het OM. Maar, zo stelt de
RvR: ,,Er is een informatie- en
registratieaudit uitgevoerd. Er is
echter geen uitvoering gegeven
aan het onderdeel van de aanbe-
veling om het systeem toeganke-
lijk te maken voor het OM.”

Het OM heeft wel voldaan aan
de twee aanbevelingen in het
rapport van 2012. Zo zijn de
richtlijnen in verband met
slachtoffers herzien en ook uit-
gevaardigd. Daarnaast was het
OM ten tijde van dit onderzoek
in 2014, voornemens op korte
termijn uitvoering te geven aan
de tweede aanbeveling om struc-
tureel overleg met de hulpverle-
nende organisaties in te voeren
en de daarbij gemaakte afspra-
ken via instructies binnen het
KPC bekend te maken.

Daarom wordt nu wederom
aanbevolen de aanbevelingen
alsnog uit te voeren.


