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Strafexecutie moet beter
Van een onzer
verslaggevers

Willemstad - Het toezicht van het Openbaar Ministerie (OM)
op de executie oftewel
uitvoering van opgelegde straffen - een
belangrijke taak van
het OM - moet naar
het oordeel van de
Raad
voor
de
Rechtshandhaving
(RvR) beter.
Door voornamelijk tekortkomingen in de computersystemen
kunnen
bijvoorbeeld overzichten
van de uitvoering van
strafvonnissen niet geproduceerd worden. Dit komt
onder andere omdat het
Parket Registratie Informatie en Management
systeem (Priem) nog in
ontwikkeling is, waardoor
het niet alle managementinformatie over gevangenisstraffen kan geven.
Maar ook het computersysteem binnen de strafgevangenis SDKK functioneert niet naar wens. Tussen het systeem van SDKK
en het OM is geen verbinding, wat de controletaak
van het OM nog meer bemoeilijkt. Dit staat in het
onlangs gepubliceerde in-

Veroordeelde soms langer vast dan einddatum detentie
spectieonderzoek van de
RvR naar de mate waarin
het Openbaar Ministerie
op Curaçao strafvonnissen
ten uitvoer legt. Het is

voorgekomen dat het personeel de einddatum van
de detentie van een veroordeelde is ontgaan. Dergelijke misstanden in de exe-

cutie doen geweld aan het
recht en de bejegening van
gedetineerden, stelt de
RvR. Ook de uitvoering
van vonnissen van perso-

nen die nog niet gedetineerd zijn, verloopt moeizaam. Dit komt voornamelijk door gebrek aan
celcapaciteit. Maar zo

Nieuwe fiets voor minderbedeelde kinderen

Stichting Bikes 4 Kids Curaçao heeft 100 minderbedeelde kinderen een nieuwe fiets, een slot en een helm cadeau
gegeven. Dit gebeurde tijdens de Third Annual Bikes 4 Kids Bike Give Away afgelopen zondag bij Planet
Willemstad. Ook hebben de kinderen instructies over veiligheid en tips voor het fietsen gekregen. Het doel van de
stichting is om elk jaar honderd minderbedeelde kinderen van Curaçao een nieuwe fiets cadeau te geven. Vorig jaar
hebben 80 kinderen een nieuwe fiets gekregen.
FOTO BIKES 4 KIDS CURAÇAO

voegt de RvR eraan toe:
,,De Raad is van oordeel
dat de executie van strafvonnissen door het OM
niet inzichtelijk is, aangezien de registratie niet op
orde is.” De RvR concludeert: ,,De executie van
strafvonnissen inhoudende een gevangenisstraf, is
niet transparant en moet
worden verbeterd. De afdelingen belast met executie van strafvonnissen bij
het OM en SDKK zijn
onderbelast. Het digitaal
registratiesysteem van gevangenisstraffen is aan
upgrading toe en het toezicht dat OM moet uitoefenen over SDKK is onvoldoende. Er is verschil van
inzichten tussen het OM
en SDKK omtrent het karakter van het overleg tussen deze instantie.” De
Raad constateert dat het
Prison
Administration
System (PAS)-systeem bij
de gevangenis te Koraal
Specht moet worden verfijnd, aangezien niet alle
relevante informatie beschikbaar is via het
systeem. De einddatum
van de detentieperiode
wordt handmatig bijgehouden.
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‘Daders dodelijke overval zullen gestraft worden’ Kerst-

Van een onzer
verslaggevers
Willemstad - De consul
van China, Chen Qiman,
heeft gisteren een gesprek
gehad met minister Nelson Navarro van Justitie

over de bestrijding van het
geweld tegen Chinese
ondernemers. Op een inderhaast belegde persconferentie zei de geëmotioneerde consul dat ze duidelijk heeft gemaakt dat de

overval van zondag, waarbij de 30-jarige eigenaar
van een minimarket Zufeng-Li werd doodgeschoten, onaanvaardbaar is.
,,Met minister Navarro
heb ik besproken hoe we

Najib Amhali in landhuis Brievengat

Cabaretier Najib Amhali speelde gisteravond in een uitverkocht Landhuis Brievengat.
Volgens Shout Production ‘was het een gigantisch succes’. FOTO SHOUT PRODUCTIONS

kunnen samenwerken in
het tegengaan van dit
soort overvallen.” Chinese
ondernemers zijn relatief
vaak het slachtoffer van
roofovervallen.
Om de opsporing van
de daders te bevorderen
zijn de camerabeelden van
de overval vrijgegeven. Ze
waren gisteravond te zien
in het nieuws van TeleCuraçao. Daarop is te zien
hoe Zufeng-Li en zijn
vrouw de minimarket na
sluiting via de achterdeur
willen verlaten. Bij het
openen van de deur dringen drie gemaskerde personen de zaak binnen. Het
doodschieten van de eigenaar gebeurt buiten beeld,

wel is de reactie van zijn
vrouw te zien, die enorm
schrikt en vlug dekking
zoekt. De overvallers lopen
de zaak binnen, maar verlaten die vrij snel weer.
Consul Chen Qiman
vindt dat Chinese ondernemers ook de hand in eigen boezem moeten steken bij het voorkomen van
dit soort overvallen. ,,We
moeten ze ervan overtuigen dat ze geld naar de
bank moeten brengen.
Dat is de veiligste plek om
het geld te bewaren. Er
moet minder geld in de
winkel zijn.” De consul zei
strijdvaardig dat de daders
van de overval achterhaald
en gestraft zullen worden.

editie

Wegens onvoorziene omstandigheden
komt onze kersteditie morgen uit. In
deze speciale editie
van het Antilliaans
Dagblad onder
meer ‘Brief aan
Engel’, ‘Tien-en-één
gedichten van
Walter Palm’,
‘Lekkere recepten
voor de kerst’ en
‘Bon Pasku en gefeliciteerd’. Kortom
alles om u in de
kerststemming te
brengen.

