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INLEIDING
Het jaar 2020 was om diverse
redenen bijzonder uitdagend.
In de eerste plaats vanwege de nog steeds
voortdurende COVID-19 pandemie en de
maatregelen die door de Curaçaose overheid
zijn genomen om deze te bestrijden.

In dit jaarverslag wordt op beknopte wijze aangegeven hoe het ins tuut van de
Ombudsman in het jaar 2020 hee gefunc oneerd. Verder wordt, zoals
gebruikelijk, ook kort s lgestaan bij enkele ontwikkelingen die in het verslagjaar
relevant waren voor dit ins tuut.
Het jaar 2020 was om diverse redenen bijzonder uitdagend. In de eerste plaats
vanwege de nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie en de maatregelen
die door de Curaçaose overheid zijn genomen om deze te bestrijden. De COVID19 pandemie hee verschillende personen helaas het leven gekost, terwijl het
overgrote deel van de gemeenschap zwaar getroﬀen is op ﬁnancieel en
sociaaleconomisch vlak door de verwoestende gevolgen van de pandemie.
Voornamelijk personen die vóór de pandemie al kwetsbaar waren zijn nu het
hardst getroﬀen. In dit verband kan onder meer gedacht worden aan degenen
die onder de armoedegrens leven, ouder zijn en alleen wonen, dakloos zijn,
mentale zorg nodig hebben of vallen onder de bepalingen van het “Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap”.
Vooral in de eerste hel van het verslagjaar was het een uitdaging om de
behoorlijkheid van bestuur in Curaçao te onderzoeken en te beoordelen. In deze
hel was het ins tuut van de Ombudsman, als gevolg van de door de overheid
genomen maatregelen, bijna twee maanden niet toegankelijk voor publiek,
anders dan via e-mail. Daar veel burgers in Curaçao geen toegang hebben tot het
internet, was de dienstverlening door de Ombudsman in deze periode dan ook
niet op maal.
De verminderde toegankelijkheid van de overheid was een andere uitdaging
waarmee de Ombudsman in 2020 is geconfronteerd.
Veel overheidsmedewerkers werkten als gevolg van de pandemie vanuit huis, en
waren mede daardoor niet al jd even goed bereikbaar. Het gevolg hiervan was
dat de bij de Ombudsman ingediende verzoeken niet al jd met de gewenste
snelheid opgelost konden worden door middel van interven es bij
overheidsdiensten.
Ondanks bovengenoemde uitdagingen hee de Ombudsman in 2020 meer
verzoeken in behandeling genomen dan in het jaar daarvoor. In 2020 hee de
Ombudsman 842 verzoeken in behandeling genomen, terwijl dit aantal in 2019
nog 568 was. Van de 842 verzoeken waren er bij het sluiten van het verslagjaar
reeds 656 afgehandeld. Een groot deel van de ingediende verzoeken had
begrijpelijkerwijs betrekking op hulpverzoeken van burgers aan het Ministerie
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in het kader van aangevraagde
COVID-19 steun.
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In het kader van zijn werkzaamheden hee de Ombudsman in het
verslagjaar verder diverse brieven gestuurd naar de overheid, waarin
onder andere aandacht is gevraagd voor de wetenschappelijke
onderbouwing en de propor onaliteit van verschillende maatregelen die
genomen waren om de eﬀecten van de pandemie te beheersen. Verder
trok de Ombudsman verschillende malen aan de bel om zo aandacht te
vragen voor het feit dat in de huidige crisis, waarin toegang tot schoon
water uiteraard ontze end belangrijk is, er toch veel huishoudens waren
die om diverse redenen geen toegang hadden tot schoon water. Vanwege
het mensenrechtelijke aspect van de toegang tot schoon water, hee de
Ombudsman meerdere malen betoogd dat het onder geen enkel beding
mag voorkomen dat burgers volledig worden afgesloten van schoon water.
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Ondanks de pandemie, de sociale onrust en de ontwikkelingen op poli ekbestuurlijk niveau in Curaçao, waren er in 2020 ook posi eve
ontwikkelingen voor wat betre het ins tuut van de Ombudsman. Zo is de
Landsverordening kinderombudsman vastgesteld en in werking getreden,
waardoor de grondslag is gecreëerd om een Kinderombudsman aan te
stellen. Het voltooien van dit wetgevingstraject, dat formeel in 2016 is
gestart met het indienen van de ontwerplandsverordening bij de Minister
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, is een grote stap in de goede
rich ng. De Ombudsman hoopt daarom dat de overige poli ekbestuurlijke beslissingen, die nodig zijn om een Kinderombudsman aan te
kunnen stellen, zo snel mogelijk genomen zullen worden. De bescherming
van de rechten van jeugdigen is niet alleen van belang voor de huidige
genera e jongeren, maar is ook belangrijk voor de toekomst van Curaçao
als land.
Een andere posi eve ontwikkeling in het jaar 2020 was de
inwerkingtreding van de reeds in 2015 voorgestelde uitbreiding van de
we elijke onderzoeksbevoegdheden van het ins tuut van de
Ombudsman.¹ Door deze wetswijziging kan de Ombudsman nu de
behoorlijkheid van de gedragingen van alle bestuursorganen in Curaçao
onderzoeken, niet alleen van de ministeries. Hierdoor is het bereik van de
bescherming die aan verzoekers geboden kan worden verbeterd.

¹ Verwezen wordt naar de bijlage voor de tekst van deze wijziging.

Ook op interna onaal niveau was er in 2020 goed nieuws te melden. Dankzij
het werk van het “Interna onal Ombudsman Ins tute” [hierna: IOI], nam de
Algemene Vergadering van de Verenigde Na es op 16 december 2020 een
resolu e aan, waarin de ona ankelijke posi e van ombudsmanins tuten
wederom wereldwijd wordt erkend.² In deze resolu e werden ook voor het
eerst de uitgangspunten die betrekking hebben op de bescherming en
bevordering van ombudsmanins tuten [de zogenaamde “Venice
Principles”]³ erkend. De Ombudsman spreekt de hoop uit dat deze resolu e
zal bijdragen aan de verdere legi ma e en versterking van het ambt van
Ombudsman in Curaçao.
Alles overziend, kan geconcludeerd worden dat het ins tuut van de
Ombudsman van Curaçao in het jaar 2020 zijn bestaansrecht wederom hee
bewezen. Niet in de laatste plaats omdat het in staat was om gevolg te
g e g e ve n a a n d e I O I - re s o l u e va n 1 8 m e i 2 0 2 0 , wa a r i n a l l e
ombudsmaninstellingen zijn opgeroepen zich in te spannen en een ac eve rol
te spelen om ervoor te zorgen dat grondrechten worden beschermd, de
principes van een transparant en verantwoordingsplich g openbaar bestuur
worden gehandhaafd en individuen - vooral die uit kwetsbare groepen - niet
worden gediscrimineerd. Als lid van het bestuur van IOI gee dit een gevoel
van voldoening, hoewel de Ombudsman liever had gezien dat de
omstandigheden die geleid hebben tot deze resolu e zich niet hadden
voorgedaan.
De Ombudsman blikt met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar, en
spreekt de overtuiging uit dat het ins tuut in de toekomst zal kunnen blijven
bijdragen aan het versterken van de democra sche beginselen in Curaçao.
De Ombudsman van Curaçao,
Keursly Concincion

² Zie de bijlage voor de tekst van deze resolu e.
³ Zie de bijlage voor de tekst van deze uitgangspunten.

9

DE WERKZAAMHEDEN
VAN DE OMBUDSMAN

1.1 INLEIDING
Dit hoofdstuk gee in het kort een overzicht van de wijze waarop de
Ombudsman zijn we elijke taak in het jaar 2020 hee uitgevoerd. Een groot
deel van de verzoeken die bij de Ombudsman worden ingediend, wordt
doorgaans opgelost door middel van een interven e bij de ambtelijke
organisa e van de overheid. De interven e vindt over het algemeen telefonisch
of via e-mail plaats en is er voornamelijk op gericht om een snelle en prak sche
oplossing te vinden voor de knelpunten waar de rechtzoekende burger of het
rechtzoekende bedrijf tegenaan loopt. In sommige gevallen kiest de
Ombudsman ervoor om de formele weg te bewandelen door zijn conclusies en
aanbevelingen in een rapport of zorgbrief vast te leggen.

1.2 FORMELE ONDERZOEKEN
1.2.1
De Ombudsman is in 2020 één ambtshalve [voor]onderzoek gestart naar de
behoorlijkheid van een gedraging die mogelijk door de Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur zou zijn verricht. Dit [voor]onderzoek had betrekking op de
gunning van een project aan een bedrijf om de speciﬁeke logis eke coördina e
van onderdelen van de verplichte quarantainemaatregel uit te voeren. Op grond
van de ontvangen inlich ngen hee de Ombudsman geconcludeerd dat er
onvoldoende redenen waren om het ingestelde onderzoek voort te ze en.
Verder hee de Ombudsman in 2020 ook een ambtshalve onderzoek afgerond
met betrekking tot de uitvoering van de Landsverordening openbaarheid van
bestuur Curaçao.

1.2.2
In het verslagjaar hee de Ombudsman verder drie rapporten uitgebracht in de
zin van ar kel 25 van de Landsverordening ombudsman.

1.2.3
Als onderdeel van de we elijk voorgeschreven procedure zijn in het jaar 2020
drieënveer g [43] Voorlopige Bevindingen schri elijk aangeboden aan de
desbetreﬀende bestuursorganen.

1.3 RAPPORTEN
Rapport I
Rapport van 4 augustus 2020 in de zaak van mevrouw V.L. over een
gedraging die aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning kan worden toegerekend.
In het onderhavige geval is de Ombudsman verzocht om de behoorlijkheid
van een gedraging van Uitvoeringsorganisa e Domeinbeheer te
onderzoeken. Deze gedraging kan aan de Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning worden toegerekend. Volgens verzoekster hee
Uitvoeringsorganisa e Domeinbeheer niet gereageerd op haar vele
verzoeken om de overdracht van de huurrechten op een perceel
domeingrond te realiseren. Uitvoeringsorganisa e zou evenmin hebben
gereageerd op haar verzoek tot het afze en van de grenzen van een
gedeelte van het perceel domeingrond.
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Oordeel
De Ombudsman verklaarde het verzoek gegrond. Uitvoeringsorganisa e
Domeinbeheer hee nagelaten om te reageren binnen een redelijke
termijn.
Aanbeveling
De Ombudsman hee de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning aanbevolen om het daarheen te doen leiden dat zo spoedig
mogelijk alsnog een beslissing wordt genomen op de aanvraag van
verzoekster. Mede gelet op het jdsverloop in deze zaak ach e de
Ombudsman een termijn van acht (8) weken na de dagtekening van zijn
rapport een redelijke termijn om de algehele afronding van deze zaak te
kunnen realiseren.

Reac e van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hee niet gereageerd
op het rapport van de Ombudsman.
Rapport II
Rapport van 2 oktober 2020 in de zaak van de heer H.P. over gedragingen die
kunnen worden toegerekend aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap,
Cultuur en Sport en aan de Minister van Economische Ontwikkeling.
Verzoeker hee de Ombudsman verzocht om de behoorlijkheid van gedragingen
van de Economische Inspec e en van Uitvoeringsorganisa e Cultuur en Sport te
onderzoeken. Gedragingen van de Economische Inspec e kunnen aan de
Minister van Economische Ontwikkeling worden toegerekend, en gedragingen
van de Uitvoeringsorganisa e Cultuur en Sport kunnen aan de Minister van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport worden toegerekend. Verzoeker
beklaagde zich erover dat beide voornoemde organisa es zijn ingediende
klachten, met betrekking tot door hem ondervonden hinder en overlast
a oms g van een kinderopvangverblijf waar naschoolse opvang verzorgd
wordt, niet op adequate wijze hebben behandeld. Verzoeker gaf in dit kader
verder aan dat de Economische Inspec e hem ten onrechte zou hebben
doorverwezen naar de Uitvoeringsorganisa e Cultuur en Sport voor de
a andeling van zijn klachten, en dat de Uitvoeringsorganisa e Cultuur en Sport
daarna op haar beurt zou hebben nagelaten om inhoudelijk te reageren op zijn
klachten.
Oordeel
De Ombudsman verklaarde het verzoek gegrond en concludeerde dat de
desbetreﬀende organisa es niet met de nodige voortvarendheid hadden
gehandeld, en dat zij voorts hadden nagelaten om jdig een inhoudelijke reac e
te geven op het verzoek.
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Aanbevelingen
De Ombudsman hee de Minister van Economische Ontwikkeling en de
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport de volgende
aanbevelingen in overweging gegeven:
om op korte termijn en uiterlijk binnen acht [8] weken na
dagtekening van het rapport, verzoeker alsnog [schri elijk] te
informeren omtrent het resultaat van het door hen uitgevoerde
onderzoek in de onderhavige situa e;
om alsnog op korte termijn, doch uiterlijk binnen acht [8] weken
na dagtekening van het rapport, een gezamenlijk plan te doen
opstellen, waarin samen met alle relevante ministeries c.q.
overheidsorganisa es, voorschri en worden opgenomen om
in de toekomst soortgelijke gevallen van hinder en overlast
(gezamenlijk) aan te pakken;
om vooruitlopend op de introduc e van een we elijk
klachtbehandelingssysteem, het zoveel mogelijk daarheen te
doen leiden dat er binnen deze ministeries, een adequaat
klachtbehandelingssysteem wordt opgesteld en
geïmplementeerd.
Reac e van de Minister van Economische Ontwikkeling en de Minister
van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
De Minister van Economische Ontwikkeling en de Minister van
Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport hebben niet gereageerd op
het rapport van de Ombudsman.
Rapport III
Rapport van 28 december 2020 naar aanleiding van een ambtshalve
onderzoek naar de uitvoering van de Landsverordening openbaarheid
van bestuur Curaçao. De uitvoering van de Landsverordening
openbaarheid van bestuur Curaçao, valt onder de verantwoordelijkheid
van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening.
Oordeel
De Ombudsman concludeerde in dit rapport dat de a andeling van
verzoeken ingevolge de Landsverordening openbaarheid van bestuur
Curaçao [hierna: Lob] in de onderzochte periode voor een deel niet op
behoorlijke wijze hee plaatsgevonden.

Aanbevelingen
De Ombudsman hee de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
onder andere in overweging gegeven om:
het daarheen te doen leiden dat ar kel 15 van de Lob in
overeenstemming wordt gebracht met de prak jk, in die zin dat
daarin wordt opgenomen dat de Minister van Bestuur, Planning en
Dienstverlening de Staten informeert over de uitvoering van de Lob
en niet de Minister van Algemene Zaken;
de samenwerking tussen de front en back oﬃces te prioriteren en
hieromtrent op bestuurlijk niveau nadere afspraken te maken;
een prak sche handleiding over de Lob te ontwikkelen en deze met
de overige ministeries te delen;
beleid, wetgeving en andere voor de burger belangrijke
overheidsinforma e centraal dan wel via verschillende
mediakanalen ac ef te delen.
Reac e van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening hee niet gereageerd
op het rapport van de Ombudsman⁴.

⁴ Gelet op de betrokkenheid van het Ministerie van Algemene Zaken bij de uitvoering
van dit onderzoek, maar ook gelet op de rol die aan dit Ministerie ingevolge ar kel 15
van de LOB is toegekend, hee de Ombudsman een afschri van het rapport aan de
Minister van Algemene Zaken doen toekomen. De Minister van Algemene Zaken hee
niet op het rapport gereageerd.
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1.4 ZORGBRIEVEN

De Ombudsman hee in het jaar 2020 zeven (7) zorgbrieven geschreven.
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1.4.1 Zorgbrief recht op schoon water
Op 27 mei 2020 stuurde de Ombudsman een zorgbrief naar de Minister
van Algemene Zaken, waarin hij wederom de aandacht van de regering van
Curaçao vraagt voor het feit dat een grote groep burgers, vanwege diverse
sociaaleconomische omstandigheden, structureel geen toegang hee tot
schoon water. De Ombudsman concludeerde in deze brief dat de
Curaçaose overheid verplicht is om ervoor zorg te dragen dat voornamelijk
burgers die tot sociaaleconomische kwetsbare groepen behoren, toegang
krijgen tot schoon water. Het recht op schoon water is één van de
belangrijkste primaire levensbehoe en van de mens, en de huidige
wereldwijde uitbraak van het coronavirus laat bovendien opnieuw
duidelijk zien hoe belangrijk de rol is die water speelt bij het nemen van
concrete preven eve hygiënische maatregelen ter voorkoming van de
verdere verspreiding van ziektes. Het feit dat de na onale produc e en
distribu e van schoon water gepriva seerd is maakt dit niet anders.
Gelet op het bovenstaande hee de Ombudsman de Minister van
Algemene Zaken dringend verzocht om het daarheen te doen leiden dat
deze kwes e met de nodige urgen e en snelheid wordt afgehandeld.⁵
Reac e van de Minister van Algemene Zaken
De Minister van Algemene Zaken hee niet gereageerd op de brief van de
Ombudsman.
1.4.2 Zorgbrief COVID-19 en mensenrechtenperspec ef
De Ombudsman stuurde op 22 juni 2020 een brief naar de Minister van
Jus e, betreﬀende de diverse strenge vrijheidsbeperkende maatregelen
die de Curaçaose overheid had genomen naar aanleiding van de COVID-19
pandemie.

⁵ In het verlengde hiervan hee de Ombudsman een online enquête uitgevoerd met
betrekking tot de toegang tot schoon water in Curaçao. Bij brief van 10 november
2020 werden de resultaten van de enquête aan de Minister van Algemene Zaken
aangeboden.

Met deze brief wilde de Ombudsman aandacht vragen voor de
mensenrechtelijke aspecten die in het geding kwamen door de maatregelen die
de Minister van Jus e had genomen. De Ombudsman vroeg met name om de
wetenschappelijke onderbouwing van de instelling en instandhouding van een
avondklok in de diverse fasen van de COVID-19 pandemie, maar ook om de
wetenschappelijke onderbouwing van de inhoud en de duur van het (deels nog
geldende) samenscholingsverbod.⁶
Reac e van de Minister van Jus e
De Minister van Jus e hee niet gereageerd op de brieven van de
Ombudsman.
1.4.3 Zorgbrief op malisering en verduurzaming sociale wetgeving in
Curaçao
Bij brief d.d. 6 juli 2020 gericht aan de Minister van Algemene Zaken hee de
Ombudsman de overheid gewezen op de noodzaak om sociale we en vast te
stellen. In dit kader gaf de Ombudsman de Minister van Algemene Zaken in
overweging om:
het daarheen te doen leiden dat er in Curaçao op korte termijn een
traject wordt gestart om de bestaande sociale wetgeving en het beleid
daaromtrent door te lichten en te op maliseren;
de mogelijkheden te verkennen om de feitelijke uitvoering van de
geop maliseerde sociale we en, zowel op korte als op lange termijn te
garanderen.
Reac e van de Minister van Algemene Zaken
De Minister van Algemene Zaken hee niet gereageerd op de brief van de
Ombudsman.
1.4.4 Zorgbrief inzake besluitvorming en beleid kosteloze rechtskundige
bijstand
Bij brief van 4 augustus 2020 gericht aan de Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn, hee de Ombudsman de Minister wederom gewezen op de
ernst van de situa e met betrekking tot de uitvoering van het Landsbesluit
Kosteloze Rechtskundige Bijstand [P.B. 1959, no. 198]. De Ombudsman hee al
eerder schri elijk zijn zorgen geuit in een zorgbrief in het jaar 2017, waarbij de
Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn werd aangespoord om de
nodige veranderingen door te voeren.

⁶ Op 23 november 2020 hee de Ombudsman een rappelbrief gestuurd naar de Minister van
Jus e.
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De Ombudsman gaf de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en
Welzijn onder meer in overweging om:
dringend de procedure tot het verlenen en afwijzen van verzoeken
om kosteloze rechtsbijstand grondig te herzien en tevens te
formaliseren;
een einde te maken aan de prak jk waarbij aanvragen mondeling
worden afgewezen.
Reac e van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn hee niet
gereageerd op de brief van de Ombudsman.⁷
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1.4.5 Zorgbrief met betrekking tot het vreemdelingenbeleid (2019) ex.
ar kel 3 EVRM
De brief van de Ombudsman d.d. 30 september 2020 gericht aan de
Minister van Jus e hee voornamelijk betrekking op de posi e van de
adviesgroep die genoemd wordt in ar kel 4 van het in juni 2019
vastgestelde vreemdelingenbeleid ex ar kel 3 van het Europees Verdrag
inzake de Rechten van de Mens. Het feit dat de Unit Vreemdelingentoezicht en Grensbewaking van het Korps Poli e Curaçao deel uitmaakt
van de adviesgroep, terwijl deze organisa e zelf inhoudelijk betrokken is
bij onder andere de intakeprocedure, kan naar de mening van de
Ombudsman de schijn van mogelijke belangenverstrengeling creëren.
De Ombudsman gaf de Minister van Jus e in overweging om:
de samenstelling van de adviesgroep onder de loep te nemen en
daarbij in elk geval de duale taken van de Unit
Vreemdelingentoezicht en Grensbewaking van het Korps Poli e
Curaçao te heroverwegen;
een permanent lid in de adviesgroep te benoemen, dat over
uitgebreide en aantoonbare juridische exper se beschikt. Dit lid
zou bij voorkeur van buiten het Ministerie van Jus e moeten
komen, of in ieder geval geen lid mogen zijn van de reeds in ar kel
4 van het beleid genoemde twee [2] ambtelijke organisa es van
het Ministerie van Jus e, ten einde de onpar jdigheid en
deskundigheid van de advisering te garanderen.

⁷ De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en de Ombudsman hebben
diverse persoonlijke gesprekken gevoerd over onder meer de inhoud van deze
zorgbrief.

Reac e van de Minister van Jus e
De Minister van Jus e hee niet gereageerd op de brief van de Ombudsman.
1.4.6 Zorgbrief regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII
De brief van de Ombudsman van 30 november 2020 gericht aan de Minister van
Jus e had betrekking op de beslissing van 16 november 2020 (zie in dit verband
P.B. 2020, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2020, no. 124) om de
maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wederom aan te scherpen. In
het bijzonder trok de Ombudsman aan de bel naar aanleiding van de introduc e
van een mondkapjes draagplicht. De overheid had immers in haar beslissing van
16 november 2020 een ander standpunt ingenomen dan het standpunt dat zij
voorheen had.
Gelet op de implica es voor de mensenrechten, gaf de Ombudsman de Minister
van Jus e in overweging om in elk geval:
een nadere toelich ng te geven met betrekking tot de etenschappelijke
en juridische onderbouwing van de zogenoemde mondkapjesplicht
draagplicht.
Reac e van de Minister van Jus e
De Minister van Jus e hee niet gereageerd op de brief van de Ombudsman.
1.4.7 Zorgbrief mo vering beslissingen op bezwaarschri en
inkomstenbelas ng
Op 10 december 2020 stuurde de Ombudsman een brief naar de Minister van
Financiën betreﬀende een in 2016 ambtshalve ingesteld onderzoek naar de
behoorlijkheid van de wijze waarop beslissingen op bezwaarschri en [inzake
inkomstenbelas ng] door het Ministerie van Financiën worden gemo veerd c.q.
afgehandeld.
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ONZE VISIE
Wij ambiëren een publieke sector
die op integere, eﬀectieve,
transparante en verantwoordelijke
wijze functioneert.

De Ombudsman gaf de Minister van Financiën in overweging om
de mo vering van beslissingen op bezwaar structureel te
verbeteren door:
de interne communica e van en tussen de diverse
afdelingen binnen de belas ngdienst te verbeteren;
de communica e naar de belas ngplich ge of diens
g e m a c h gd e to e te ve r b e te re n d o o r b e te re
bereikbaarheid te bevorderen van de belas ngdienst via
e-mail, telefoon, het online-portaal of op andere wijze;
in de verdere ontwikkeling van de capaciteiten van de
medewerkers te investeren door aan deze medewerkers
de kans te bieden om voldoende trainingen en cursussen
te volgen;
het belang van een beter gebruik van technische
middelen te onderkennen;
in de prak jk - waar mogelijk - onderscheid te maken
tussen complexe en eenvoudige bezwaarschri en;
ervoor zorg te dragen dat de we elijk voorgeschreven
hoorplicht beter wordt nageleefd.
Reac e van de Minister van Financiën
De Minister van Financiën hee niet gereageerd op de brief van
de Ombudsman.

1.5 HOORZITTINGEN
In het verslagjaar hee de Ombudsman vijf (5) hoorzi ngen
gehouden. Het instrument van de hoorzi ng is bij deze zaken
voornamelijk ingezet om prak sche oplossingen te bereiken
voor de bij de Ombudsman ingediende verzoeken. De conclusie
is dat in veel gevallen een oplossing kon worden bereikt, maar
dat het toch vaak voorkwam dat de met de burger en met de
Ombudsman gemaakte afspraken niet werden nagekomen door
de overheid (ondanks door de Ombudsman verstuurde e-mails
en rappelbrieven).
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EEN OVERZICHT VAN
IN BEHANDELING
GENOMEN VERZOEKEN

2.1 INLEIDING
Elk jaar komen er bij de Ombudsman veel verzoeken binnen. In dit hoofdstuk wordt
een cijferma g overzicht gegeven van de werkzaamheden die de Ombudsman in dit
verband in 2020 hee verricht. In 2020 ontving de Ombudsman 842 verzoeken van
rechtzoekende burgers en organisa es. Deze verzoeken werden voornamelijk
telefonisch of via e-mail afgehandeld (interven e).

2.2 CIJFERMATIG OVERZICHT VERZOEKEN
Verzoeken die binnen de bevoegdheid
vallen van de Ombudsman

Verzoeken die niet binnen de
bevoegdheid vallen van de
Ombudsman maar die wel worden
behandeld in overleg met de
betrokken overheids-nv of –s ch ng,
[vóór de wijziging van de
Landsverordening ombudsman].

428

414

Via interven e opgelost

Via interven e opgelost

398

358

Nog in behandeling

Nog in behandeling

130

29

Verzoeken die niet vallen onder de bevoegdheid van de
Ombudsman. Deze klachten worden, met een begeleide
verwijzing, overgedragen aan de bevoegde instan es.
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842 Totaal ingediende verzoeken
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AANTAL VERZOEKEN
358
24

VROUWEN

460
GROEPEN

3
RECHTSPERSONEN

8

REGISTRATIEPERIODE
1 JANUARI 2020

MANNEN

PER CATEGORIE
31 DECEMBER 2020

AMBTSHALVE
ONDERZOEKEN

1
ZORGBRIEVEN

7
ANONIEM

5
TOTAAL INGEDIENDE VERZOEKEN

842
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IN BEHANDELING GENOMEN

FORMELE VERZOEKEN
Centrale Debiteuren Administratie
Uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer
Douane Curaçao

26

1
29
6

Ontvanger Curaçao

14

Inspectie der Belastingen

27

Kasnan di Bario

33

Korps Politie Curaçao

29

Minister van Algemene Zaken

6

Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening

1

Minister van Financiën

1

Minister van Economische Ontwikkeling

1

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur

8

Minister van Justitie

16

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn

2

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

7

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

4

Sector Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (DOS)

1

Sector Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap (SAE)

2

Openbaar Ministerie

4

Ofisina pa Bienestar di Mucha (Voogdijraad)

6

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Gezondheidszorg

2

Inspectie voor de Volksgezondheid

1

Publieke Zaken / Bevolkingsregister

18

Human Resources & Organisatie

1

Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP)

7

Centrum voor Arbeid

7

Bedrijfsvoering & Uitvoeringsteam Arbeid

1

Uitvoeringsorganisatie Agrarisch en Visserijbeheer

1

Shared Services Organisatie / Personeelsadministratie

2

Toelatingsorganisatie Curaçao
Vergunningenloket

TOTAAL 428

Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

19
3
13

Sector Ondernemen

7

Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer

9

Uitvoeringsorganisatie Openbare Werken

4

Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou

1

Wetgeving en Juridische Zaken

2

Inspectie Onderwijs

1

Sector Cultuur en Sport
Sector Economische Ontwikkeling en Innovatie
Uitvoeringsorganisatie Veterinaire Zaken
Sector Financieel Beleid en Begrotingsbeheer
Publieke Zaken / Rijbewijzen
Regering
Stichting Gezinsvoogdij Instelling
Maritieme Autoriteit Curaçao
Sector Arbeid
Sector Sociale Ontwikkeling
Stichting Opvangtehuis Brasami
Curaçao Oil N.V.
Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Kòrsou
Algemeen Pensioenfonds Curaçao
Stichting Studiefinanciering Curaçao
Fundashon Material pa Skol
Sociale VerzekeringsBank Curaçao
Aqualectra
Fundashon Kas Popular
Autobusbedrijf Curaçao NV
Selikor N.V.
Curaçao Medical Center
Rooms Katholiek Schoolbestuur
Stichting Casa Manita
University of Curaçao
Instituto di Formashon den Enfermeria
ARBO Consult

1
12
1
1
4
1
1
1
13
49
1
1
2
4
2
1
9
2
16
1
1
2
1
1
1
1
1
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IN BEHANDELING
GENOMEN VERZOEKEN
PER MINISTERIE EN
OVERIGE
BESTUURSORGANEN

SPECIFICATIE PER MINISTERIE

11%

2%

5%

14%

25%
7%

29

12%

5%
2%

17%

2 Ministerie Algemene Zaken

5 Ministerie Economische Ontwikkeling

5 Ministerie Gezondheid, Milieu en Natuur

2

Ministerie Vervoer, Verkeer en Ruimtelijke
Planning
7 Ministerie Bestuur, Planning en
Dienstverlening

14

12 Ministerie Financiën

Ministerie Onderwijs, Wetenschap, Cultuur
en Sport

17 Ministerie Justitie
25

Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid
en Welzijn

11 Overige Bestuursorganen

30

SPECIFICATIE PER MINISTERIE
Ministerie van Algemene Zaken

9

2%

Ministerie van Financiën

50

12%

Ministerie van Justitie

75

17%

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

22

5%

Ministerie van Economische Ontwikkeling

20

5%

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

61

14%

Ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening

29

7%

9

2%

105

25%

48

11%

428

100%

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
Overige Bestuursorganen
Totaal ingediende verzoeken
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SPECIFICATIE
PER MINISTERIE
EN OVERIGE
BESTUURSORGANEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
PERCENTAGE

AANTAL

Minister van Algemene Zaken

50%

6

Wetgeving en Juridische Zaken

33%

2

Regering

11%

10

20

30

40

50

TOTAAL

1
10

20

30

40

50

9

33

MINISTERIE VAN GEZONDHEID,
MILIEU EN NATUUR
PERCENTAGE

34

AANTAL

10

30

40

50

23%

8

Minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur

5%

2

UO Jeugd Gezondheidszorg

26%

9

UO Milieu en Natuurbeheer

3%

1

Inspectie voor de Volksgezondheid

3%

1

UO Agrarisch en Visserijbeheer

3%

1

UO Veterinaire Zaken
10

20

30

40

50

26%

9

Sociale Verzekeringsbank Curaçao

5%

2

Curaçao Medical Center

3%

1

Selikor NV

3%

1

ARBO Consult

TOTAAL

35
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MINISTERIE VAN VERVOER, VERKEER
EN RUIMTELIJKE PLANNING
PERCENTAGE

AANTAL

37%

29

Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning

9%

7

UO Openbare Werken

5%

4

UO Ruimtelijke Ordening
en Planning

9%

7

UO Verkeer en Vervoer

17%

13

Maritieme Autoriteit Curaçao

1%

1

UO Domeinbeheer

10

21%

30

40

50

35

10

Fundashon Kas Popular

20

20

30

40

50

16
TOTAAL

Autobusbedrijf Curacao N.V.

1%

1

78

MINISTERIE VAN BESTUUR,
PLANNING EN DIENSTVERLENING

36

PERCENTAGE

AANTAL

4%

1

62%

18

14%

4

Publieke Zaken / Rijbewijzen

7%

2

Shared Services Organisatie/
Personeelsadministratie

10%

3

Vergunningenloket

4%

1

Human Resources & Organisatie

10

20

30

40

50

Minister van Bestuur, Planning
en Dienstverlening
Publieke Zaken / Burgerlijke Zaken

TOTAAL

29

10

20

30

40

50

MINISTERIE VAN FINANCIËN
PERCENTAGE

AANTAL

Centraal Debiteuren Administratie

2%

1

Douane Curaçao

11%

6

Inspectie der Belastingen

50%

27

Minister van Financiën

2%

1

Ontvanger Curaçao

26%

14

Sector Financieel Beleid
en Begrotingsbeheer

2%

1

10

7%

4

30

40

50

37

10

Algemeen Pensioenfonds Curaçao

20

20

30

40

50

TOTAAL

54

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
PERCENTAGE

AANTAL

20

30

40

50

28%

7

Sector Ondernemen

4%

1

Minister van Economische
Ontwikkeling

48%

12

38

Sector Economische Ontwikkeling
en Innovatie
10

20

30

40

50

8%

2

Aqualectra

4%

1

Curaçao Oil NV

8%

2

Korpodeko

TOTAAL

25

10

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
WETENSCHAP, CULTUUR EN SPORT
PERCENTAGE

AANTAL

Minister van Onderwijs,
Wetenschap, Cultuur en Sport

25%

4

Inspectie Onderwijs

7%

1

Sector Uitvoeringsorganisatie
Onderwijs en Wetenschap (DOS)

7%

1

Sector Uitvoeringsorganisatie
Onderwijs en Wetenschap (SAE)

13%

2

Sector Cultuur en Sport

7%

1

10

7%

1

Stichting Studieﬁnanciering
Curaçao

13%

2

University of Curaçao

7%

1

Rooms Katholiek Schoolbestuur

7%

1

Instituto di Formashon
den Enfermeria

7%

1

30

40

50

39

10

Fundashon Material pa Skol

20

20

30

40

50

TOTAAL

15

MINISTERIE VAN JUSTITIE

40

PERCENTAGE

AANTAL

37%

29

Korps Politie Curaçao

21%

16

Minister van Justitie

5%

4

Openbaar Ministerie

25%

19

8%

6

Voogdijraad

1%

1

Sentro di Detenshon i Korekshon
Kòrsou

10

30

40

50

Toelatingsorganisatie

10

20

30

40

50

1%

1

Stichting Opvangtehuis Brasami

1%

1

Stichting Gezinsvoogdij Instelling

1%

1

Stichting Casa Manita

TOTAAL

78

20

MINISTERIE VAN SOCIALE
ONTWIKKELING, ARBEID EN WELZIJN
PERCENTAGE

AANTAL

Bedrijfsvoering &
Uitvoeringsteam Arbeid

50%

1

Kasnan di Bario

31%

33

Sector Sociale Ontwikkeling

47%

49

Centrum voor Arbeid

7%

7

Sector Arbeid

13%

12

10

20

30

40

50

41

TOTAAL
Minister van Sociale Ontwikkeling,
Arbeid en Welzijn

2%

2
10

20

30

40

50

105

DE KINDEROMBUDSMAN

3.1 INLEIDING
De Staten van Curaçao [hierna: de Staten] hebben op 19 november
2020 de Landsverordening kinderombudsman goedgekeurd.⁸ Deze
landsverordening is op 20 november 2020, de Interna onale Dag van
de Rechten van het Kind, in werking getreden. Met de inwerkingtreding
van deze landsverordening is de grondslag gecreëerd om een
Kinderombudsman aan te stellen die deel zal uitmaken van het ins tuut
van de Ombudsman als een ombudsman-plaatsvervanger.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat vanaf de inwerkingtreding
van de Landsverordening kinderombudsman in principe ook uitvoering
dient te worden gegeven aan de taak om rechten van jeugdigen in
Curaçao te monitoren en te beschermen, zoals dit is vastgesteld in de
landsverordening.

3.2
De selec e en de benoeming van een Kinderombudsman zijn
bevoegdheden van de Staten. De Staten kiezen de Kinderombudsman
uit een voordracht van drie kandidaten die door de Ombudsman wordt
gedaan.
De Ombudsman hee na de inwerkingtreding van de Landsverordening
kinderombudsman diverse stappen gezet om het formele wervings- en
selec eproces voor te bereiden. Zo hee de Ombudsman middelen op
de begro ng gereserveerd om een bureau in te schakelen dat het
proces om kandidaten te werven en te selecteren moet coördineren.⁹
Verder is ook een conceptproﬁel voor een Kinderombudsman
opgesteld door de Ombudsman.

⁸ Zie de bijlage voor de tekst van deze landsverordening.
⁹ Een eindbeslissing over welk bureau de opdracht uiteindelijk zal krijgen is nog niet
genomen.
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ONZE MISSIE
Door middel van het verrichten
van ona ankelijk en objec ef
onderzoek van een
kwalita ef hoogwaardig niveau,
bevorderen wij op evenwich ge
wijze de integriteit, eﬀec viteit,
verantwoordelijkheid en transparan e
van en binnen de publieke sector.

De Ombudsman spreekt de hoop uit dat de poli ek-bestuurlijke
beslissingen, die nog nodig zijn om dit proces formeel te starten, zo
snel mogelijk zullen worden genomen.

3.3 DE WERKZAAMHEDEN VAN
DE KINDEROMBUDSMAN
Gelet op de inwerkingtreding van de Landsverordening
kinderombudsman op 20 november 2020, is de Ombudsman in het
verslagjaar één [1] formeel onderzoek gestart in een geval waarin er
sprake zou zijn geweest van kindermishandeling bij een organisa e
die belast is met de zorg voor kinderen.¹⁰

¹⁰ Gelet op de concrete omstandigheden van dit geval, had het onderhavige
onderzoek in principe wellicht ook kunnen plaatsvinden op grond van de
[uitgebreidere] bevoegdheid van de Ombudsman.
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DE BEDRIJFSVOERING
VAN HET BUREAU
VAN DE OMBUDSMAN

4.1 INLEIDING
De Landsverordening ombudsman schrij in ar kel 10
voor dat de Ombudsman in zijn werkzaamheden
ondersteund wordt door een bureau. De werkwijze en
inrich ng van dit bureau worden zelfstandig door de
Ombudsman bepaald.
De ondersteunende werkzaamheden van het bureau en
andere aangelegenheden die de Ombudsman betreﬀen
worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen uiteengezet.

4.2 FINANCIËLE
VERANTWOORDING
In het jaar 2020 hebben de Staten van Curaçao
NAf. 2.325.800,00 aan de Ombudsman ter beschikking
gesteld. Van dit bedrag was NAf. 1.820.558,31 op de
gewone dienst, en NAf. 125.000,00 op de kapitaaldienst
geplaatst. Van het totale bedrag is NAf. 1.945.558,31
gebruikt in het verslagjaar.¹¹
De Ombudsman hee van de begro ng van het jaar
2020 NAf. 26.525,00 gereserveerd om gebruikt te
worden in het jaar 2021.

4.3 PERSONELE
AANGELEGENHEDEN
In het verslagjaar hee de Ombudsman twee [2]
medewerkers aangetrokken om vacante func es bij het
bureau in te vullen.
Het betre één [1] administra ef medewerker en één
[1] medewerker managementondersteuning.

¹¹ Zie de bijlage voor een compleet overzicht.
In principe moet dit bedrag vóór eind februari 2021 gebruikt
worden.

4.4 ODIS¹³
De Ombudsman hee in 2020 het traject om zijn kernwerkprocessen te
digitaliseren en te moderniseren afgerond met de introduc e van het
so wareprogramma ODIS. Dit so wareprogramma is op maat gemaakt,
en verving meerdere systemen die door het bureau van de Ombudsman
gebruikt werden voor de registra e van klachten en de verwerking van
diverse ondersteunende administra eve processen.

4.5 VERZELFSTANDIGING FINANCIËLE
EN PERSONELE ADMINISTRATIE
Als een Hoog College van Staat beschikt de Ombudsman over een eigen
begro ng die aan hem ter beschikking wordt gesteld door de Staten van
Curaçao. Verder hee het ins tuut van de Ombudsman een eigen
personeelsreglement, waarin de rechtsposi e van de medewerkers bij zijn
bureau is geregeld.
In de prak jk maakt de Ombudsman tot nu toe gebruik van zowel de
ﬁnanciële administra e [beheerd door het Ministerie van Financiën] als
van de personeelsadministra e [beheerd door het Ministerie van Bestuur,
Planning en Dienstverlening] van de overheid om uitvoering te geven aan
zijn zelfstandige beslissingen.
In het verslagjaar hee de Ombudsman het proces geïni eerd om zijn
administra es te plaatsen buiten de overheid. Met de uitvoering van deze
beslissing, die conform planning in de eerste hel van het jaar 2021 moet
worden afgerond, wordt de we elijke ona ankelijkheid van het ins tuut
van de Ombudsman in de prak jk verder geaccentueerd.

De a or ng ODIS staat voor Ombudsman Data Intelligent Suite.

4.6 BETREKKINGEN DIE DE OMBUDSMAN
BUITEN ZIJN AMBT HEEFT VERVULD
In het jaar 2020 hee de Ombudsman naast zijn ambt de volgende func es
verricht:
•
•
•
•
•
•

lid van de An lliaanse Juristen Vereniging
gastdocent University of Curaçao [beginselen bestuursrecht, bezoldigd per
uur]
lid van de Accredita on Commission van de Accredita on Agency Curaçao
lid van de Caribbean Ombudsman Associa on
lid tevens bestuurslid van het Interna onal Ombudsman Ins tute
[bestuursfunc e: Director of the IOI's Caribbean & La n American Region]
lid van het Ins tuto La noamericano del Ombudsman

4.7 INFORMATIEVERSCHAFFING
De Ombudsman voert regelma g campagnes om burgers te informeren over zijn
werkzaamheden en bevoegdheden. In het verslagjaar is door middel van een
sterk crea ef audiovisueel programma, informa e verstrekt over diverse
onderwerpen die van groot belang zijn voor het ins tuut van de ombudsman en
voor de gemeenschap. De Ombudsman kon bij de uitvoering van dit programma
rekenen op de vrijwillige inzet van vij ien [15] vooraanstaande lokale
deskundigen.

4.8 RECHTSPOSITIE OMBUDSMAN
In het verslagjaar is geen uitvoering gegeven aan ar kel 7 van de
Landsverordening ombudsman. De landsverordening waarin de bezoldiging van
de Ombudsman moet worden vastgesteld is niet tot stand gekomen. Ook het
landsbesluit waarin de secundaire arbeidsvoorwaarden van de Ombudsman
moeten worden opgenomen is niet tot stand gekomen.

Voor een overzicht van de onderwerpen die behandeld zijn jdens het programma, en de
foto's en namen van de deskundigen die hieraan hebben deelgenomen, wordt verwezen naar
de bijlage.

NAWOORD

Sinds het jaar 2015 hee het ins tuut van de Ombudsman veel van
de doelstellingen bereikt die het zich aanvankelijk had gesteld. In
dat proces zijn bij het in behandeling nemen van in totaal 4103
verzoeken veel uitdagingen overwonnen, en hee het ins tuut
voornamelijk hoogtepunten beleefd. Enkele van deze
hoogtepunten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het opstellen en aanbieden van de ontwerplandsverordening
tot het instellen van het ambt van Kinderombudsman
het opstellen en aanbieden van een ontwerplandsverordening
om een mensenrechtenins tuut op te richten
het moderniseren en digitaliseren van diverse interne
kernwerkprocessen
het introduceren van een klachtenregeling over gedragingen
van de Ombudsman
het introduceren van een code om mogelijke
belangenverstrengeling bij het bureau tegen te gaan
het introduceren van een social media code voor het bureau
het creëren van een mul func onele mediaroom
het vaststellen van een eigen personeelsreglement voor het
bureau
het vaststellen van een nieuwe organisa estructuur voor het
bureau

Veel personen en organisa es hebben de afgelopen jaren een
belangrijke rol gespeeld bij de verdere groei van het ins tuut van de
Ombudsman. Een zeer oprecht woord van dank aan al deze
personen en organisa es is hier dan ook op zijn plaats.
Het ins tuut van de Ombudsman is uniek geposi oneerd om de
Curaçaose gemeenschap te blijven dienen.

¹⁵ Deze in 2016 geïntroduceerde ontwerplandsverordening is in 2020 vastgesteld.
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BIJLAGES

BIJLAGE I
Landsverordening tot wijziging
van de Landsverordening ombudsman
(P.B. 2020, no. 103)

56

57

BIJLAGE II
United Na ons General Assembly Resolu on
A/Res/75/186
(The Role of Ombudsman and Mediator
Ins tu ons in the Promo on and Protec on
of Human Rights, Good Governance
and the Rule of Law)

63

BIJLAGE III
Principles on the Protec on and Promo on
of the Ombudsman Ins tu on
(The Venice Principles)

71

BIJLAGE IV
Landsverordening kinderombudsman
(P.B. 2020, no. 128)

75

76

77

79

BIJLAGE V
Begro ngsuitpu ng 2020

BIJLAGE VI
Overzicht van deskundigen
en de behandelde onderwerpen
jdens de tv-uitzendingen

Programma 1

Onderwerp: “Derecho Humano”

Ieteke Witteveen

Programma 2

Onderwerp: “Integridat den Gobernashon”

Michael Hernandez

Programma 3

Geraldine Scheperboer-Parris

Sidney Justiana

Richeline Martina-Joe

Onderwerp: “Derecho di Mucha”
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Miosotis Yearwood

Programma 4

Adjutha Lambertina

Shyrienne Martina-López

Karyl Bertrand

Onderwerp: “Posishon di Viktima den Proseso Hudisial”

Monique Dennaoui

Programma 6

Michelle Oldeboom-Adoptie

Onderwerp: “Transparensha di Gobernashon”

Orlando Cuales

Programma 5

Melissa Arias

Milouska Everitz

Onderwerp: “Oﬁsina di Ombudsman”

Geritne Goeloe

Lysandra Crestian

Alicia Blonk
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