2

Antilliaans Dagblad Zaterdag 27 december 2014

Curaçao

OM houdt
boetes niet
goed bij

‘Paranda di Pasku’

Gouverneur:
Samen sterk
voor de jeugd

Ook schadevergoedingen slecht geregistreerd
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ondanks de goede voornemens van het
Openbaar Ministerie (OM) om opgelegde geldboetes uit
misdrijven beter te innen, heeft het instituut hier toch
tegenslag bij ervaren en oordeelt de Raad voor de
Rechtshandhaving (RvR) dat het streven naar een beter
functioneren van de afdeling ‘Ondersteuning en executie’, nog niet is verwezenlijkt.
Zo is het versturen van aanmaningen bemoeilijkt doordat
via post niet alle woningen bereikt worden. Daarnaast is de inzet van deurwaarders ook bemoeilijkt door het gebrek aan capaciteit. De verhuizing van de
afdeling is verder niet conform
de voorgestelde planning gerealiseerd.
Het is belangrijk dat geldboetes geïnd worden omdat de veroordeelde anders alsnog de gevangenis in moet en met de beperkte celcapaciteit is dat een
probleem. De veroordeelde mag
vaak in termijnen betalen, maar
dit legt weer extra druk op het
administratieve personeel van
het OM.
,,Een knelpunt in de executie
van geldboetes uit misdrijven is
dat sommige veroordeelden niet
willen betalen en een aantal niet
kan betalen, bijvoorbeeld doordat zij gedetineerd zijn en inkomen ontberen”, zo constateert
de RvR. Bij het OM worden overigens de geldboetes voor zowel
misdrijven als overtredingen bij
elkaar gevoegd in het computersysteem en er is geen goed overzicht uit de computerregistratie
te verkrijgen, aldus de Raad.
Naast geldboetes moet het
OM ook schadevergoedingen innen. Hier worden de voorgenomen plannen ook nog onvoldoende uitgevoerd. Zo ontbreekt
informatie met betrekking tot
uitgevoerde vonnissen waarin
een schadevergoeding is opgelegd, vanwege een slechte registratie.
En een goede registratie is nodig, want zo wordt uitgelegd, er
is een bepaling in het nieuwe
Wetboek van Strafrecht voor Curaçao opgenomen die bepaalt
dat het Land het bedrag tot maximaal 5.000 gulden aan het
slachtoffer moet voorschieten
indien de veroordeelde niet of
tijdelijk niet in staat is aan de
schadevergoeding te voldoen.
Het OM moet vervolgens erop

toezien dat het bedrag op de veroordeelde wordt verhaald. Vandaar dat een goede registratie
een vereiste is.
De RvR legt uit: ,,Er is een
speciale commissie in het leven
geroepen bestaande uit medewerkers van het ministerie van
Justitie, het ministerie van Financiën en het OM die belast is
met het opzetten van de organisatie hiervan. De nieuwe regeling heeft extra druk op het OM
gecreëerd in verband met de administratieve registratie en het
terugvorderen van het uitgekeerde bedrag. Procedures met betrekking tot de uitvoering van de
executie van schadevergoeding
ontbreken. De Raad constateert
dat dit traject nog in ontwikkeling is. Dit laat echter naar het
oordeel van de Raad onverlet het
feit dat de nodige registratie ten
aanzien van de executie van
schadevergoeding moet plaatsvinden.”
De algemene conclusie van de
RvR luidt dan ook: ,,De executie
van de geldboete uit misdrijven,
de schadevergoeding en de schadevergoeding ter voorkoming
van vervolging door het OM is
niet transparant en aan verbetering toe. Tevens constateert de
Raad dat de uitvoering van de
planning ten aanzien van de bemensing en de benodigde
middelen bij het OM niet zijn
gerealiseerd.”
Om de problemen het hoofd
te bieden raadt de RvR aan om
de vacatures eerst op de begroting op te voeren en dan zo snel
mogelijk het traject in te gaan tot
het aanstellen van een extra
deurwaarder.
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Randal Corsen & Friends staan zondag wederom op het podium
om ‘Paranda di Pasku’ te laten horen. Het is de tweede keerde dat
ze het muzikale spektakel bij Brakkeput Mei Mei zullen laten losbarsten. Het optreden morgen, begint om 19.00 uur en kaarten zijn
nog verkrijgbaar bij Mensing’s Caminada en 24 Uur uit de Muur.
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Hilton
Holidays
End the year
in style at
Hilton Curaçao!

SUNDAY DECEMBER 28TH,
2014
Beach Bar – Latin Fiesta
Experience a Latin night with
dinner buffet and live music
Price $29,00 | Time 7-10PM

BOOK
NOW!

DJ PLAYING AT THE MAIN POOL
24TH DECEMBER - 2ND JANUARY
TIME: 11AM - 3PM

THURSDAY JANUARY 1ST,
2015 Aqua Restaurant –

MONDAY DECEMBER 29 ,
2014
TH

CHEFS IN THE POOL
Come and experience our yearly
tradition
Time: 11.30AM-12.30PM
Beach Bar –
Cracking Pagara Party
Don’t miss our famous Pagara
party with an extensive buffet,
fireworks and DJ |Price $69,00
including buffet and open bar,
Party free entrance Time Dinner
7-10PM Party open end

TUESDAY DECEMBER 30TH,
2014
Fort – Caribbean Bash
Enjoy Caribbean delights from a
buffet with live steel band | Price
$29,00 | Time 7-10PM

WEDNESDAY DECEMBER
31ST, 2014
Beach Bar – Bon Bini 2015
End your year in style with our New
Years Eve dinner buffet with Ephrem
J, DJ, dance entertainment and 3D
fireworks | Price $110 including
buffet and free flow of drinks |
$59 including buffet only
Time 8PM - 2AM

New Year’s Brunch
Ring in the new year with our
extensive New Years Brunch and
live music | Price $49,00
Time 12PM-3PM
Fort - Micareta
Everyday should be celebrated –
we celebrate the first day of the
year with carnival and dancers
and a themed buffet Price
$29,00 | Time 7-10PM

FRIDAY JANUARY 2ND,
2015
Beach Bar – Carnivore Buffet
Treat yourself to our meat buffet
with juicy steaks and live music
Price $39,00 | Time 7-10PM

SATURDAY JANUARY 3RD,
2015
Beach Bar – Seafood passion
Enjoy our fresh seafood buffet
during an entertaining Karaoke
night| Price $39,00 | Time 7-10PM

SUNDAY JANUARY 4TH,
2015
Beach Bar – Caribbean Bash
Finish off the first weekend of the
New Year with a Caribbean buffet
and local live music | Price $29,00
Time 7-10PM

*9% O.B tax is not included in the prices, all prices are per person. **
Kids under 5 years eat free, kids from 5-12 receive 50% discount. ***
All meals of above festivities are served in buffet style.

For more information and/or reservations please call: +5999 462 5000 or
email christmascuracao@hilton.com

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jeugd in de jeugdzorg, het onderwijs, de justitiële
keten en thuis was het hoofdonderwerp van de traditionele
kersttoespraak van de gouverneur van Curaçao Lucille George-Wout van dit jaar. Tijdens de
reflectie op het afgelopen jaar
besteedde de gouverneur ruim
aandacht aan de jongeren die in
minder positieve situaties verkeren, die moeite hebben om zich
aan te passen aan het onderwijssysteem, en die zich in het criminele circuit bevinden.
,,Ik heb de wens uitgesproken, dat het nieuwe jaar mede in
het teken zal staan van het
onderkennen van de uitdagingen die ons land kent, wanneer
het gaat om het geven van aandacht aan de jongeren in ons
land; in het onderwijs, in de
jeugdzorg, in de justitiële keten,
maar natuurlijk eerst en vooral
bij ons thuis; de opvoeders. Met
de onderkenning van de noodzaak de daadwerkelijk aanwezige problemen aan te pakken,
maken we ook een aanvang met
de oplossing ervan”, aldus de
gouverneur.
Volgens George-Wout gaat de
jeugdproblematiek iedereen aan
en niet alleen de justitiële keten.
,,De sociaalpedagogische sector
en de educatieve sector moeten
de koppen bij elkaar steken om
het probleem aan te pakken en
nieuwe perspectieven openen
voor de groep jongeren. We
moeten dit probleem urgent
aanpakken en voorkomen dat
meer van onze jongeren op de
negatieve weg belanden.”
In haar woorden besteedde ze
tevens aandacht aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor
deze probleemgroep.
Tevens stelt ze dat het zeer
noodzakelijk is dat de heel Curaçao gaat beseffen dat we in een
coherente en consequente richting moeten gaan voor zowel de
toekomstige generatie als de
huidige generatie voor een beter
leven, een beter onderwijs en
een betere maatschappij. Positivisme, perspectieven en hoop in
vorming en educatie zijn daarbij
de sleutel.
,,Hopelijk bij een volgend
kerstfeest, wanneer we ons wederom bezinnen op hetgeen er
in onze levens en in de maatschappij plaatsvindt, we kunnen
constateren dat er sprake is geweest van een kentering in onze
samenleving en dat we zijn begonnen met een ontwikkeling in
de juiste richting. Een kentering
die ertoe leidt dat meer jongeren
participeren in de samenleving,
ze kansen krijgen om zich te
ontwikkelen en daardoor op positieve wijze bijdragen aan onze
maatschappij en onze traditionele normen en waarden in ere
houden.”

