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OM ondersteunt aanpak KPA
met lik-op-stuk gedurende laatste weken van verkiezingperiode
Het Openbaar Ministerie en het KPA kondigen hierbij aan een lik-op-stuk beleid te zullen voeren
vanaf heden tot en met de verkiezingen op 22 september 2017. De politie zal waar mogelijk
tolerant en inschikkelijk, maar wel standvastig, optreden tijdens deze gehele periode. De nadruk
zal komen te liggen op een balans tussen het handhaven van de veiligheid en de openbare orde
op straat enerzijds, en het in goede banen leiden van de verkiezingsactiviteiten van de
verschillende partijen anderzijds. Wetsovertredingen zoals geweld, vernielingen, beledigingen,
en openbare dronkenschap zullen echter niet worden getolereerd en zullen door het Openbaar
Ministerie met de lik-op-stuk aanpak worden afgedaan. Het Openbaar Ministerie ondersteunt
hiermee het Korps Politie van Aruba in zijn vaak moeilijke werk op straat.
De lik-op-stuk aanpak houdt in dat het Openbaar Ministerie aan personen die door de Politie zijn
aangehouden in verband met relatief lichte misdrijven of overtredingen, een transactie aanbiedt.
Indien de dader besluit om direct te betalen, dan is de zaak daarbij afgedaan. Zo niet, dan volgt
een dagvaarding om voor de Rechter te verschijnen. Het is zaak er rekening mee te houden dat
de strafeis op zitting in de regel aanzienlijk hoger uitvalt dan de boete op het politiebureau. Om
die reden adviseert het Openbaar Ministerie de personen die een transactie aangeboden krijgen
op het politiebureau, om die meteen te betalen.
De Procureur Generaal van Aruba roept het publiek nadrukkelijk op om op een respectvolle en

verdraagzame wijze met elkaar te blijven omgaan gedurende en ook na de verkiezingsperiode.
Vrijheid van meningsuiting is een van de voornaamste grondrechten en een absolute voorwaarde
voor het functioneren van een democratische samenleving. Iedere burger heeft het recht om diens
mening te uiten, maar houdt daarin rekening met de rechten en de goede naam en eer van uw
medeburger en respecteer ook de veiligheid en openbare orde in ons land.

