Vandaag is een memorabele dag. Vandaag wordt het nieuwe gebouw door minister van Justitie
Dowers geopend. En vandaag wordt het Veiligheidshuis van Aruba geopend. Dit zijn twee
bijzondere gebeurtenissen die een Procureur-Generaal als het goed is maar eens in zijn carrière
meemaakt.
Ik begin met ons nieuwe, schitterende gebouw.
De minister van Justitie en ik hebben het afgelopen jaar een aantal panden de revue laten
passeren op haalbaarheid en geschiktheid als nieuwe locatie voor het Openbaar Ministerie van
Aruba. Dat is uiteindelijk dit mooie, nieuwe gebouw geworden op een goed bereikbare locatie.
Een bedankje in uw richting is dan ook meer dan gepast.
Dit gebouw past bij het OM. Het gebouw straalt gezag en autoriteit uit. In dit nieuwe gebouw
zitten net als in het vorige gebouw zowel het Parket van de Procureur-Generaal als het Parket
van de Hoofdofficier van Justitie bijeen. Beide parketten werken dagelijks zeer intensief met
elkaar samen in de bestrijding van criminaliteit.
Een nieuw gebouw betekent ook een nieuw begin; een nieuw begin in het hoofdstuk van de
bestrijding van de criminaliteit op Aruba. En daar zijn het laatste jaar vele stappen in gezet
samen met partners in de strafrechtketen zoals de politie, douane, belastingdienst, Kustwacht en
Koninklijke Marechaussee.
Ik sta even stil bij de ontwikkelingen van het laatste jaar.
Met het Integraal Afpakteam van Aruba zijn we hard bezig geweest met andere partners om
crimineel vermogen af te pakken. Daarnaast zijn we ook integraal bezig om illegale
mensenhandel en mensensmokkel hard aan te pakken in de unit Mensenhandel en
Mensensmokkel. En dat kan alleen als we met elkaar onze informatie delen zoals we zijn gaan
doen in het opgerichte Fusion Center di Aruba. Dat is een knooppunt waar informatie wordt
gedeeld met onze ketenpartners met als doel om informatie gestuurd de criminaliteit aan te
pakken.
Daarnaast hebben we de interne OM-organisatie verder geprofessionaliseerd door meer naar
buitengericht te werken. Dat wil zeggen meer op de externe omgeving gericht. Dat laat zich in de
praktijk zien in meer en intensiever contact met de pers zodat wij als OM kunnen uitleggen aan
de Arubaanse bevolking en aan onze ketenpartners wat we doen en waarom en ook waar we voor
staan.
Kortom, het laatste jaar zijn vele ontwikkelingen in gang gezet. En we gaan hiermee door want
we zijn er nog niet. Ik wil mijn medewerkers dan ook hartelijk bedanken voor hun flexibiliteit en
commitment voor de veranderingen die reeds zijn ingezet en nog zullen komen.
Voor de toekomst hebben we als streven om de veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig,
snel, passend en efficiënt aan te pakken. Die aanpak noemen we de ZSM-aanpak waarbij politie,
OM en ketenpartners veelvoorkomende misdrijven op een daadkrachtige wijze aanpakken. In de

ZSM-aanpak wordt na de aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk over het
afdoeningstraject een beslissing genomen.
Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij verdachten een passende reactie krijgen,
recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffers, en de bario merkt hoe snel daders worden
gecorrigeerd. Dat alles in een strafrechtketen waarin de partners samen een schakel vormen. En
dus snel kunnen schakelen.
ZSM, dat is dus zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk.
Om betekenisvol te handelen zet ZSM meerdere afdoeningmogelijkheden in, ook buiten het
strafrecht.
Samen. In ZSM staan OM, politie en ketenpartners letterlijk schouder aan schouder.
Naast de repressieve opdracht van het vervolgen door het OM, is het ook onze ambitie om
preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming dat met name jeugdigen het criminele pad op
gaan. Wij moeten als overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen meer met elkaar
samenwerken en investeren in onze jeugd in de strijd tegen de criminaliteit. Wie de jeugd heeft,
heeft immers de toekomst. Dit is een verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een opdracht voor de
hele maatschappij en niet alleen voor het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de
politie. Ook de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Gezondheid zijn nodig om
jeugdigen en jong-volwassenen perspectief te geven op een zinvol bestaan.
En nu kom ik op het tweede feestelijke moment van vandaag en dat is de opening van het
Veiligheidshuis of Plataforma di Seguridad van Aruba. Ik ben dan ook het FDAontwikkelingsfonds zeer dankbaar dat zij een geldbedrag ter beschikking hebben gesteld om dit
te verwezenlijken.
Wat is een Veiligheidshuis? De minister heeft er zojuist al veel over gezegd
Het veiligheidshuis komt uit Nederland en is een samenwerkingsverband tussen partners uit de
strafketen, de zorgketen zoals FMAA en andere partners zoals directie Onderwijs en de FCCA
voor wat betreft huisvesting. Deze partners werken samen aan een integrale aanpak van
onveiligheid en richten zich op jeugdige criminelen, veelplegers, plegers van huiselijk geweld,
ex-gedetineerden en overlastgevende personen.
De zojuist genoemde ZSM-aanpak zal te zijner tijd worden geïntegreerd in het Veiligheidshuis.
Het Veiligheidshuis is in eerste instantie een manier van werken. Een aanpak dus. Maar het is
ook letterlijk een huis: alle medewerkers zijn in 1 pand gevestigd, bij het OM. Niet alleen de
officier van Justitie en de politie buigen zich bijvoorbeeld over een jonge verdachte, maar ook de
Jeugdzorg, de kinderbescherming en de reclassering.
Waar richt het Veiligheidshuis zich op? Het veiligheidshuis richt zich dus vooral op het
voorkomen van recidive en maatschappelijke uitval. Dit geldt voor overtreders van de wet,
bijvoorbeeld van Huiselijk Geweld maar dit geldt ook voor individuen of groepen die risico
lopen. Het Veiligheidshuis heeft risicojeugd, veelplegers, verwarde personen en nazorg van exgedetineerden als prioriteit.

Omdat we ook vaak te maken hebben met verdachten met psychiatrische problemen, ben ik blij
dat vandaag ook psychiater dr. Van Gaalen, één van de sprekers is. Dr. Van Gaalen is samen
met dr. De Jong verantwoordelijk voor de bundeling van partijen in het psychiatrische zorgveld
onder de nieuwe naam Fundacion Salud Mental Aruba (FSMA).
Het OM gaat als voorzitter een prominente rol vervullen bij de totstandkoming en invulling van
het 'Plataforma di Seguridad'. De kern van het Plataforma bestaat uit een vaste medewerker die
bij het OM werkzaam en is daarom gehuisvest in deze nieuwe locatie. Maar ik herhaal dat het
Plataforma een verantwoordelijkheid van ons allemaal is.
Een paar woorden van dank tot slot. Ik wil u minisater bedanken voor het mogelijk maken van
dit fantastische gebouw. Ook richt ik mij tot Jan en Miguel Boogaard waarmee het zeer prettig
samenwerken was. En dan last but not least, Renato en Tica Boekhoudt en onze Jean Pierre voor
alle uren in de weekends en in de avonduren die jullie hebben besteed aan onze verhuizing. En
Ben King, ook bedankt voor jouw inzichten.
Ik sluit af met de woorden dat ik er naar uitzie met u, ketenpartners, samen te werken in het
veiliger maken van onze Arubaanse samenleving.
Masha danki!

