
Bij de persconferentie die hier
gisteren over gehouden werd,
werd dit verklaard door de mi-
nisters van Justitie: Nelson Na-
varro van Curaçao, Ivo Opstelten
van Nederland, Arthur Dowers
van Aruba en Dennis Richard-
son van Sint Maarten. 

Minister Navarro vertelde dat
er afspraken zijn gemaakt om
vergelijkingen van DNA-profie-
len van daders te vergemakkelij-
ken. ,,In de toekomst krijgen
landen rechtstreeks toegang tot
elkaars databanken. Hierdoor
kan een vergelijking sneller tot
stand komen. De benodigde

wetswijzigingen zullen met
voorrang behandeld worden om
dit mogelijk te maken.” Opstel-
ten valt hem bij: ,,Ik wil de mi-
nisters prijzen voor de voorstel-
len over de DNA-profielen. We
gaan de wetgeving daarvoor in-
zetten, want het is een belang-
rijk instrument om de crimina-
liteit te kunnen bestrijden. Bij
een volgend overleg zullen we
hier verder over spreken.” 

Tijdens het JVO is verder ge-
sproken over een betere regeling
van de onderlinge uitwisseling
van gevangenen binnen het Ko-
ninkrijk en werd er verteld over

een aanpassing van de wet over
de detentiecapaciteit. Dowers
verklaart: ,, Er is naar aanleiding
van het Justitioneel Vierpartij-
enoverleg (JVO) een aanpassing
in de wet van kracht die stelt 
dat gevangenen die naar een 
gevangenis worden heengezon-
den buiten het Koninkrijk, een
verbod krijgen om terug te 
keren naar een van de landen
binnen het Koninkrijk. Dat 
hebben wij afgesproken met de
vier ministers. Daarnaast is ge-
sproken over de onderlinge uit-
wisseling van de gevangenen.
Het JVO was een buitengewoon
goede samenwerking tussen 
de ministers van Justitie van de
vier landen. Dat is in het verle-
den wel anders geweest. We mo-
gen daar zeer tevreden mee
zijn.”

Een derde thema dat tijdens
de persconferentie naar voren
kwam was mensensmokkel en
mensenhandel. Opstelten is van
mening ‘dat het een probleem is
voor het hele Koninkrijk’. ,,Het
beleid moet scherp zijn op dit

gebied. Het is een groot pro-
bleem. Overal, dus ook hier. We
hebben elkaar gevonden in de
volgende punten: ten eerste
moeten mensenhandelaars ge-
straft worden. Ten tweede moet
er goede opvang zijn voor de
slachtoffers. In december heb-
ben we in Nederland een verga-
dering gepand staan, om te kij-
ken waar we dan staan op dit ge-
bied.” 

Navarro vertelde dat er ook is
gesproken op het gebied van het
efficiënter maken van de politie-
opleidingen en een coöperatie
van de technische opsporings-
dienst. Doel van het overleg was
om de criminaliteit in de ver-
schillende landen beter het
hoofd te kunnen bieden. Navar-
ro: ,,Een van de meest belangrij-
ke samenwerkingsvormen waar
het belang van het Koninkrijk
duidelijk wordt is justitie.” Do-
wers: ,,Daar is men zich niet
heel erg van bewust. Het enige
werkgebied waar wij iedere zes
maanden bij elkaar komen, is
justitie. Dat is ook wettelijk vast-

gesteld. Het is een toegevoegde
waarde voor het Koninkrijk.”
Ook Richardson is van mening
dat er ‘een goede atmosfeer was
en er sprake was van buitenge-
woon goed overleg tussen de
vier landen’. ,,Er was sprake van
een gedeeld belang in het ont-
wikkelen van een goed justitie-
systeem”. Opstelten vertelt: ,,We
zijn bezig om gemeenschappe-
lijke wegen te vinden om crimi-
naliteit beter het hoofd te kun-
nen bieden. Wij vinden dat de
bestrijding van criminaliteit veel
aandacht, kracht en samenwer-
king vergt. Wij, als Nederland,
steunen het beleid van Navarro
op Curaçao.” Op de vraag wat
zijn mening is over de crimina-
liteit op Curaçao, antwoordde
hij: ,,Welk land heeft er geen
problemen met grote crimina-
liteit? Het gaat erom dat je in de
bestrijding ervan successen
boekt.”
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DNA-data misdadigers gedeeld

De ministers van Justitie van Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten. FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Tijdens het Justitioneel Vierpartijenoverleg
(JVO), zijn plannen gemaakt door de ministers van
Justitie van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
om het gemakkelijker te maken om DNA-gegevens van
daders van ernstige misdrijven met elkaar te delen. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens SP-mi-
nister Jeanne-Marie Francisca
van Sociale Ontwikkeling, Ar-
beid en Welzijn (SOAW) is het
vertrouwen in het geding, nadat
een brief van de secretaris-gene-
raal van het departement uitlek-
te waarin staat dat er niet vol-
doende vertrouwen is tussen de
minister en de voormalige inte-
rim-directeur Jeroen Jansen en
het managementteam richting
de bewindsvrouw. Jansen heeft
per 1 juli zijn ontslag ingediend
en hervat zijn oude werk als be-
leidsmedewerker. Francisca stel-
de niet inhoudelijk op de brief te
willen reageren en gaf aan dat zij
met alle betrokkenen wil spre-
ken om te weten wat er aan de
hand is. De bewindsvrouw gaf
aan dat de ambtenaren die de
brief tekenden, nog niet eens zo
lang met haar als minister te

maken hebben. De brief van se-
cretaris-generaal Bernice Cal-
mes rept over manier van han-
delen van de minister die niet
professioneel en zakelijk lijkt.
Zo zou Francisca om 23.00 uur
en 3.00 uur leden van het mana-
gementteam ter verantwoording
roepen. Ook zou de bewinds-
vrouw bilaterale gesprekken met
ernstige financiële consequen-
ties voeren zonder dat het mana-
gementteam daarvan op de
hoogte wordt gebracht. Het ma-

nagementteam omschreef de re-
latie met de minister eerder als
moeizaam door haar niet-trans-
parante manier van communi-
ceren. Over het ingediende ont-
slag van Jansen schrijft Calmes
dat zij ‘niet op de hoogte is van
een situatie van niet functione-
ren in welke gradatie dan ook’.
Calmes stelt de ontslagaanvraag
van Jansen pas in behandeling
te nemen nadat Francisca van
haar kant met een onderbouwde
reactie komt.
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