
CONVENANT 
inzake de 

ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van een aanvullende regeling 
inzake de taak, de organisatie, de bevoegdheden en het beheer van het Korps 

Politie Curac;ao (Politieregeling 2012) 

Tussen de ondergetekenden, 

1. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, hierna te noemen: de 
Minister 

2. De Centrale Commissie van Vakbonden, hierna te noemen: de Commissie 

hierna te noemen de partijen, 

en 

3. De Voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken, hierna te noemen: de Voorzitter, 

4. De Minister van Justitie 

Is, een convenant gesloten inzake de ontwerp-landsverordening houdende 
vaststelling van een aanvullende regeling inzake de taak, de organisatie, de 
bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Curac;ao (Politieregeling 2012) 

Overwegende dat, 

- het ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curac;ao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, 
no. 337) elk der landen zorg draagt voor een kwalitatief, volwaardig en 
professioneel politiekorps; 

- ingevolge artikel 7, tweede lid, van voormelde rijkswet elk der landen bij 
of krachtens landsverordening of bij of krachtens wet regels stelt over de 
inrichting en organisatie van het politiekorps met bet oog op een zo 
effectief en efficient mogelijke uitvoering van de politietaak; 
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de ontwerp-landsverordening Politieregeling 2012 op 27 april 2012 aan het 
Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken is aangeboden en 
geaccordeerd is door de Minister van Justitie en de vakbonden NAPB, 
ABVOenSAP; 

op pagina 3 van de memorie van toelichting van de ontwerp
landsverordening Politieregeling 2012 de volgende zinsnede is 
opgenomen, te weten: "Op het terrein van de rechtspositie zal het 
oorspronkelijke Besluit rechtspositie Korps Politie Nederlandse Antillen 
2000 in aangepaste vorm blijven gel den voor ambtenaren van politie"; 

onder aangepaste vorm wordt verstaan het Besluit rechtspositie Korps 
Politie Nederlandse Antillen 2000 inclusief de wijzigingen waarover 
overeenstemming is bereikt tussen de Minister en de vakbonden 
gedurende de afgelopen jaren; 

ingevolge artikel 10, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in 
Ambtenarenzaken (P.B. 2008, no. 70), binnen het Centraal Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken bestaande uit de Minister en de Commissie, 
en onder Ieiding van de voorzitter, overleg moet worden gevoerd inzake 
aile aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van 
ambtenaren, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden gevoerd; 

Komen partijen overeen, 

dat de de ontwerp-landsverordening Politieregeling 2012 zoals 
aangeboden aan het Centraal Georganiseerd Over leg in Ambtenarenzaken 
op 27 april 2012 en als bijlage toegevoegd, de goedkeuring draagt van de 
partijen; 

dat op kortst mogelijke termijn, na het advies van de Raad van Advies, 
uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in de ontwerp
landsverordening. 

Aldus overeengekomen op 31 mei 2013 te Curac;ao en in 6-voud opgemaakt. 

De Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, 
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Namens de Centrale Commissie van Vakbonden, 

C. Abrahams 

0 SAP 
Marco A. Lade 

het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, 

0 
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STATEN VAN CURACAO 
ZITTING 2011-2012 

LANDSVERORDENING houdende vaststelling 
van een aanvullende regeling inzake de taak, de 
organisatie, de bevoegdheden en het beheer van 
het Korps Politie Curayao (Politieregeling 2012). 

ONTWERP 

No.2 

IN NAAM DER KONINGIN! 

De GOUVERNEUR VAN CURACAO, 

In overweging genomen hebbende: 

dat het ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint 

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, no. 337) elk der Ianden 

zorg draagt voor een kwalitatief volwaardig en professioneel politiekorps; 

dat ingevolge artikel 7, tweede lid, van voormelde rijkswet elk der land en bij of krachtens 
landsverordening of bij of krachtens wet regels stelt over de inrichting en organisatie van 
het politiekorps met het oog op een zo effectief en efficient mogelijke uitvoering van de 
politietaak; 

dat ingevolge artikel 7, tweede lid, tweede volzin, van voormelde rijkswet in ieder geval 
voorzien wordt in de taakgebieden van (a) recherche ten behoeve van de opsporing van 
misdrijven met voorzieningen op het gebied van tactisch, technisch, financieel en digitaal 

onderzoek, informatie en analyse; (b) observatie; (c) aanhouding van 

vuurwapengevaarlijke verdachten en (d) voorziening voor het optreden ter handhaving van 
de openbare orde en hulpverlening; 

dat ingevolge artikel45, eerste lid, van voormelde rijkswet bij landsverordening of wet de 
Ianden het gezag aanwijzen dat bevoegd is tot aanstelling, bevordering, schorsing en 
ontslag van ambtenaren van politie; 
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dat ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur Land Cura9ao (A.B. 2010, no. 87), de in Bijlage A van voormelde 
landsverordening opgenomen Politieregeling 1999 (P.B. 1999, no. 79) niet van kracht is 
gebleven aangezien bij Rijkswet politie van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba in de materie van de Politieregeling 1999 is voorzien; 

dat bij voormelde rijkswet niet in alle bepalingen van de Politieregeling 1999 is voorzien; 

dat, het noodzakelijk is ter uitvoering van voormelde rijkswet aanvullende regels te stellen 
binnen het raamwerk van de rijkswet waaronder in ieder geval aanvullende regels over de 
taak, organisatie, bevoegdheden en beheer van het Korps Politie Cura9ao, alsmede over de 
aanwijzing van het gezag dat bevoegd is tot de aanstelling, bevordering, schorsing en 
ontslag van ambtenaren van politie en het financieel beheer; 

dat het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, en artikel45, eerste lid, en artikel51, 
eerste lid, van de Rijkswet politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba in acht is genomen; 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld, 
onderstaande landsverordening: 

§ 1. Algemene bepalingen 

Artikell 

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. ambtenaar van politie: ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 3 van de rijkswet; 
b. korpsbeheerder: degene bij wie op grond van artikel47, eerste lid, van de rijkswet 

het beheer van het politiekorps berust; 
c. korpschef: degene die op grond van artikel6 van de rijkswet aan het hoofd van het 

politiekorps staat en belast is met de dagelijkse Ieiding van het korps; 
d. minister: minister van Justitie; 
e. politietaak: de taken, bedoeld in artikel 5 van de rijkswet; 
f. politiekorps: het politiekorps voor Curayao, bedoeld in artikel4 van de rijkswet; 
g. procureur-generaal: de procureur-generaal, bedoeld in artikel2, tweede lid, van de 

Rijkswet openbare ministeries van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba; 

h. rijkswet: Rijkswet politie van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba; 

1. Raad voor de rechtshandhaving: Raad voor de rechtshandhaving, bedoeld in artikel 
2, eerste lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving; 

Voor akkoord d.d. 2 maart 2012: 
SAP ABVO NAPB Minister van Justitie 



J. taken ten dienste van de justitie: de taken, bedoeld in artikel 1, onder n, onder 2°, 
van de rijkswet. 

§2. Aanvullende regels over de taak en samenstelling van het politiekorps 

Artikel2 

I. Het politiekorps is genaamd: Korps Politie Curayao. 

2. De inrichting en de organisatie van het politiekorps wordt nader bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen geregeld. 

3. De inrichting voorziet in een kwalitatiefvolwaardig en professionele organisatie van 
het politiekorps teneinde een effectieve en efficiente uitvoering van de politietaak te 
waarborgen. 

4. De inrichting bevat de minimale voorzieningen van een basispolitiezorg, waaronder 
een gebiedsgebonden en informatiegestuurde politiezorg, noodhulp, intake, 
handhaving, toezicht en opsporing, bedrijfsvoering en ondersteuning. 

5. Het politiekorps bestaat in ieder geval uit de volgende organisatieonderdelen: 
a. politiedienst, waarin het taakgebied, genoemd in artikel 7, tweede lid, onder d, is 

belegd; 
b. recherche- en informatiedienst, waarin de taakgebieden, genoemd in artikel 7, 

tweede lid, onder a tot en met c, van de rijkswet, zijn belegd; 
c. een meldkamer ten behoeve van de politietaak; 
d. bedrijfsvoering en ondersteuning; 
e. grensbewaking en toezicht. 

Artikel3 

Degenen die op grond van de artikelen 184 en 185 van het Wetboek van Strafvordering tot 
opsporing bevoegd zijn, werken samen met het politiekorps. 

Artikel4 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld over de taken die 
kunnen worden uitgevoerd door ambtenaren als bedoeld in artikel3, onder c, van de 
rijkswet. 

§3. Aanvullende bevoegdheden van politie 

Artikel5 

I. De Minister kan objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en beveiliging 
door het politiekorps noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van Cura9ao of 

Voor akkoord d.d. 2 maart 20I2: 
NAPB Minister van Justitie 
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de betrekkingen met andere mogendheden, dan wei met het oog op zwaarwegende 
beiangen van de samenleving. 

2. De Minister draagt zorg voor de uitvoering van een besiuit als bedoeid in het eerste 
lid voor zover dat geschiedt ter handhaving van de openbare orde. 

3. De procureur-generaal draagt zorg voor de uitvoering van een besiuit als bedoeld in 
het eerste lid voor zover dat geschiedt ter strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde. 

Artikel6 

1. De ambtenaren van politie die door de Minister zijn aangewezen voor het vervoer 
van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, kunnen de bevoegdheden, 
bedoeid in artikel 13, eerste en vierde lid, van de rijkswet, uitoefenen dan wei de 
maatregeien treffen die worden genoemd in het landsbesluit, houdende aigemene 
maatregelen, bedoeld in artikei14, derde lid, van de rijkswet, voor zover dit 
noodzakelijk is met het oog op de voorkoming van het zich onttrekken van de te 
vervoeren persoon aan het op hem uitgeoefende toezicht. De eerste voizin is van 
toepassing voor zover de rechtens van hun vrijheid beroofde personen zijn 
ondergebracht bij het politiekorps. 

2. Het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, bedoeld in artikel 14, derde lid, 
van de rijkswet, is van overeenkomstige toepassing op personen die ten behoeve 
van de huipverlening aan hen zijn ondergebracht bij het poiitiekorps. 

§4. Aanvullende regels over gezag 

Artikel 7 

De korpsbeheerder kan in een instructie nadere regels stellen met betrekking tot de taken 
en bevoegdheden van de korpschef. 

§ 5. Politiegegevens 

Artikel 8 

1. Het politiekorps registreert gegevens voor door de Minister te bepalen doeieinden en 
door hem te bepaien categorieen in door hem aan te wijzen wettelijk geregeide registers 
en verstrekt deze gegevens aan door de Minister aan te wijzen personen en instanties, 
onverminderd het bepaalde bij of krachtens andere wettelijke regelingen. 

2. De Minister kan bepaien dat in door hem aan te wijzen registers geen andere dan de in 
het eerste lid bedoelde gegevens worden geregistreerd en dat door hem aan te wijzen 
categorieen van gegevens in geen andere dan door hem aan te wijzen registers worden 
geregistreerd. 

3. Bij Iandsverordening worden met inachtneming van de onderlinge regeling, bedoeld in 
artikel 39, tweede lid, van de rijkswet, regels gesteld over de wijze waarop gegevens, 
bedoeld in het eerste lid, worden verwerkt en op weike wijze bestandsvergelijking met 
die gegevens piaatsvindt. 

Voor akkoord d.d. 2 maart 2012: 
ABVO NAPB Minister van Justitie 



§6. Aanvullende regels over financieel beheer 

Artikel9 

1. De korpschef is verantwoordelijk voor het voeren van het financieel beheer over de 
dagelijkse bedrijfsvoering van het politiekorps conform aanwijzingen van de 
korpsbeheerder en binnen het door de korpsbeheerder vastgesteld beleid. 

2. De korpschef oefent namens de korpsbeheerder deze bevoegdheden uit op basis van de 
vastgestelde formatie en de voor het politiekorps vastgestelde begroting. 

§7. Aanvullende regels personele aangelegenheden 

ArtikellO 

1. De minister is belast met het aanstellen, bevorderen, schorsen en ontstaan van 
ambtenaren van politie, met dien verstande dat plaatsing van ambtenaren van politie 
die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde dan wei het verrichten van taken ten dienste van de justitie, niet geschiedt 
dan na overleg met de procureur-generaal. De ambtenaren van politie worden bij 
landsbesluit aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. 

2. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld 
over de rechtspositie van de ambtenaren van politie en de keuring en de controle op de 
lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de ambtenaren van politie. 

3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels gesteld worden over 
de rechtspositie van ambtenaren, bedoeld in artikel 3, onder c, van de rijkswet, alsmede 
hun taken. 

§8. Slotbepalingen 

Artikel11 

De minister voorziet in onderwerpen betreffende de politie die niet zijn voorzien bij de 
rijkswet of bij deze landsverordening en die regeling behoeven. 

Artikel12 

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is. 

r akkoord d.d. 2 maart 2012: 
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Artikel13 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Politieregeling 2012. 

Gegeven te Willemstad, 

De Minister van Justitie, 

Uitgegeven de 
De Minister van Algemene Zaken, 

akkoord d.d. 2 maart 2012: 
ABVO NAPB Minister van Justitie 



STATEN VAN CURA<;AO 
ZITTING 2011-2012 

LANDSVERORDENING houdende vaststelling 
van een aanvullende regeling inzak.e de taak., de 
organisatie, de bevoegdheden en het beheer van 
het Korps Politie Curayao (Politieregeling 2012) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No.3 

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

1. Inleiding 

Onderhavig ontwerp-landsverordening strekt ertoe om aanvullende regels te stellen met 
betrekking tot de politie. De raamwet voor de regeling van de politie is de Rijkswet politie van 
Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, no. 337). 
Aanvullende regels kunnen worden gesteld voor zover de regeling van de inrichting, de 
organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curayao, niet reeds bij deze is geschied. 
De Rijkswet heeft tevens bepalingen die nadere uitvoering behoeven. De uitvoering betreft de 
onderwerpen ten aanzien waarvan in voormelde rijkswet is bepaald dat die bij of krachtens 
landsverordening dienen te worden geregeld. 

Daarnaast zijn er in deze ontwerp-landsverordening aanvullende regels opgenomen op 
bepalingen van de rijkswet. Tevens zijn bepalingen opgenomen in het ontwerp die niet 
rechtstreeks voortkomen uit de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba, maar afkomstig zijn uit de Politieregeling 1999 van het Land 
Nederlandse Antillen. Voorts zijn er aanvullende bepalingen die niet eerder voorkwamen in de 
de Politieregeling 1999 die regeling behoeven. 

De onderhavige ontwerp-landsverordening kan worden gezien als de opvolger van de 
Politieregeling 1999, die bij de Landsverordening Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur Land Curacao (P.B. 2010, no. 87) is komen te vervallen. 

Het Korps Politie Nederlandse Antillen houdt op te bestaan en er zullen op grond van de 
Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba drie 
nieuwe korpsen worden ingericht, te weten het korps Curayao, het korps Sint Maarten en het 
korps Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daamaast wordt er een Gemeenschappelijke Voorziening 
Politie ingericht. Het uitgangspunt van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat de nieuwe korpsen zich ontwikkelen tot volwaardige, 
kwalitatief goede en professionele korpsen die zodanig worden georganiseerd en worden 

- Voor akkoord: ?/ ABVO 
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II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikell 

In dit artikel worden enkele begrippen gedefinieerd die in de landsverordening en de daarop 
berustende bepalingen regelmatig worden gebruikt. 

§ 2 Aanvullende regels over de taak en samenstelling van bet politiekorps 

Artikel2 

Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba dienen bij of krachtens de landsverordening regels te worden 
gesteld over de inrichting en de organisatie van het politiekorps, met het oog op een zo effectief 
en efficient mogelijke uitvoering van de politietaak. Voorts dient voorzien te worden in nader 
genoemde taakgebieden. Het voorgestelde artikel geeft een kader voor de organisatie van het 
Korps Politie Curayao. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld. Aangegeven wordt welke minimale voorzieningen de nieuwe inrichting bevat en 
uit welke organisatieonderdelen het politiekorps in ieder geval bestaat. 

Artikel3 

Dit artikel heeft de strekking een zo goed mogelijke samenwerking te verzekeren tussen de 
reguliere politie en de bijzondere opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 185 van het 
Wetboek van Strafvordering, en buitengewone agenten van politie. Samenwerking geschiedt 
onder de Ieiding van de politie. 

Artikel4 

De taken van vrijwillige ambtenaren aangesteld voor de politietaak kunnen worden geregeld bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

§ 3 Aanvullende bevoegdheden van politie 

Artikel5 

Op grond van dit artikel kan de Minister objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en 
beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van Curayao of de 
betrekkingen met andere mogendheden, dan wei met het oog op zwaarwegende belangen van de 
samenleving. 
De bewakings- en beveiligingstaak is een onderdeel van de politietaak. In artikel 5, eerste lid, 
worden de begrippen bewaking en beveiliging in een adem genoemd. Relevant is of de 
maatregelen worden getroffen ter handhaving van de openbare orde dan wei ter strafrechtelijke 



handhaving van de rechtsorde, omdat dit doorslaggevend is voor de gezagsvraag. Dit hangt af 
van het doel waarvoor de maatregelen worden getroffen. 
Bij de bewaking en beveiliging van civiele objecten door de politie is van belang door wie het 
gezag wordt uitgeoefend. Dit blijkt ook uit het tweede en derde lid, waarin de uitvoering van een 
besluit van de minister wordt opgedragen aan de Minister als het om de handhaving van de 
openbare orde gaat, en aan de procureur-generaal als het om de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde gaat. 

Artikel6 

In het voorgestelde artikel 6 worden bevoegdheden toegekend aan ambtenaren die zijn 
aangewezen door de Minister voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen. 
Het gaat hier om het vervoer van personen ondergebracht in een politiecel. 

§ 4 Aanvullende regels over gezag 

Artikel 7 

Indien de korpsbeheerder het nodig acht kan hij regelend optreden door op grond van dit artikel 
nadere regels te stellen met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de korpschef. 

Artike18 

Dit artikel bevat de regeling van de registratie van politiegegevens waaronder de wijze waarop 
gegevens worden verwerkt en bestandsvergelijking plaatsvindt. 

§ 6 Aanvullende regels over financieel beheer 

Artikel9 

Artikel 51 van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba biedt de landen de mogelijkheid nadere regels te stellen over het beheer en de financiele 
verantwoording en de verslaglegging. Op grond van het voorgestelde artikel 9 kunnen die regels 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. 

§ 7 Aanvullende regels personele aangelegenheden 

ArtikellO 

Op grond van artikel 45 van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba wordt bij landsverordening het gezag aangewezen dat bevoegd is tot 
aanstelling, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren van politie. De Regering wordt 
aangewezen als dat gezag. Onder de ambtenaren van politie wordt hier mede verstaan de 
directeur van de gemeenschappelijke voorziening politie, voor zover in zijn aanstellingsbesluit is 
bepaald dat Curayao hetland van zijn aanstelling is (artikel29, vierde lid, van de Rijkswet politie 
van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) alsmede de andere de 

NAPB Minister van Justitie 



ambtenaren van politie die beschikbaar worden gesteld door middel van de gemeenschappelijke 
voorziening politie (artikel 29, vijfde lid, tweede volzin). De ambtenaren van politie worden bij 
landsbesluit aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. Op het terrein van de rechtspositie 
zal het oorspronkelijke Besluit rechtspositie korps politie Nederlandse Antillen 2000 in 
aangepaste vorm blijven gelden voor ambtenaren van politie. In het tweede lid is een grondslag 
opgenomen om op dat terrein bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels te stellen. 
Het voomemen bestaat om artikelen die zijn opgenomen in de onderlinge regeling met 
betrekking tot kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten voor ambtenaren van politie, 
bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Rijkswet politie van Cura9ao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in dat landsbesluit, houdende algemene maatregelen, neer te 
leggen. 

§ 8 Slotbepalingen 

Artikelll 

Hier wordt een nadere voorziening getroffen voor onderwerpen betreffende de politie die niet 
voorzien zijn bij rijkswet of dit ontwerp, maar de behoefte bestaat om ze alsnog te regelen. 

De Minister van Justitie, 

NAPB Minister van Justitie 
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ingericht dat zij de politietaken - strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van 
de openbare orde en de hulpverlening - zelfstandig en zo effectief en efficient mogelijk kunnen 
uitvoeren. 
De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft bij besluit van 1 oktober 2008 de 
opdracht verstrekt om te komen tot de verdere professionalisering en inrichting van de 
Antilliaanse politiekorpsen. De drie korpsen afzonderlijk hebben een inrichtingsplan opgesteld. 
Het inrichtingsplan van het Korps Politie Curayao vormt de basis voor een professionele 
politieorganisatie in het land Curayao. 

Het voorliggende antwerp bouwt voort op de hiervoor genoemde Rijkswet politie van Curayao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijkswet politie van Curayao, van 
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt een basis in de Slotverklaring van 2 
november 2006 van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van 
Curayao en Sint Maarten. In de Slotverklaring staat vermeld dat de inrichting, de organisatie, het 
gezag en het beheer van de politie worden geregeld bij consensusrijkswet. De Rijkswet politie 
van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gedeeltelijk gebaseerd 
op de Politieregeling 1999 en de Politiewet 1993. 

2. Hoofdlijnen van het antwerp 

De Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevat 
regels over de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie en de 
samenwerking tussen de korpsen van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. De lokale inbedding staat daarbij voorop. De politietaken zijn opgedragen aan de 
korpsen en de politie treedt op onder nationaal gezag. Daamaast biedt de Rijkswet politie van 
Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een kader voor samenwerking 
tussen de Ianden Curayao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba. 
Het voorliggende antwerp bevat regels over de inrichting en organisatie van het korps, over de 
rechtspositie van de ambtenaren van politie. 

3. Financiele gevolgen 

4. Advies Raad van Advies 

Voor akkoord: 

\ ~ABVO 

~~ 

NAPB Minister van Justitie 



STATEN VAN CURAc;AO 
ZITTING 2011-2012 

LANDSVERORDENING houdende vaststelling 
van een aanvullende regeling inzake de taak, de 
organisatie, de bevoegdheden en het beheer van 
het Korps Politie Curayao (Politieregeling 2012) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No.3 

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

1. Inleiding 

Onderhavig ontwerp-landsverordening strekt ertoe om aanvullende regels te stellen met 
betrekking tot de politie. De raamwet voor de regeling van de politie is de Rijkswet politie van 
Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Staatsblad 2010, no. 337). 
Aanvullende regels kunnen worden gesteld voor zover de regeling van de inrichting, de 
organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curayao, niet reeds bij deze is geschied. 
De Rijkswet heeft tevens bepalingen die nadere uitvoering behoeven. De uitvoering betreft de 
onderwerpen ten aanzien waarvan in voormelde rijkswet is bepaald dat die bij of krachtens 
landsverordening dienen te worden geregeld. 

Daarnaast zijn er in deze ontwerp-landsverordening aanvullende regels opgenomen op 
bepalingen van de rijkswet. Tevens zijn bepalingen opgenomen in het ontwerp die niet 
rechtstreeks voortkomen uit de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba, maar afkomstig zijn uit de Politieregeling 1999 van het Land 
Nederlandse Antillen. Voorts zijn er aanvullende bepalingen die niet eerder voorkwamen in de 
de Politieregeling 1999 die regeling behoeven. 

De onderhavige ontwerp-landsverordening kan worden gezien als de opvolger van de 
Politieregeling 1999, die bij de Landsverordening Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur Land Curacao (P.B. 2010, no. 87) is komen te vervallen. 

Het Korps Politie Nederlandse Antillen houdt op te bestaan en er zullen op grond van de 
Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba drie 
nieuwe korpsen worden ingericht, te weten het korps Cura9ao, het korps Sint Maarten en het 
korps Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast wordt er een Gemeenschappelijke Voorziening 
Politie ingericht. Het uitgangspunt van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat de nieuwe korpsen zich ontwikkelen tot volwaardige, 
kwalitatief goede en professionele korpsen die zodanig worden georganiseerd en worden 
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ingericht dat zij de politietaken - strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van 
de openbare orde en de hulpverlening - zelfstandig en zo effectief en efficient mogelijk kunnen 
uitvoeren. 
De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft bij besluit van 1 oktober 2008 de 
opdracht verstrekt om te komen tot de verdere professionalisering en inrichting van de 
Antilliaanse politiekorpsen. De drie korpsen afzonderlijk hebben een inrichtingsplan opgesteld. 
Het inrichtingsplan van het Korps Politie Cura9ao vormt de basis voor een professionele 
politieorganisatie in hetland Cura9ao. 

Het voorliggende ontwerp bouwt voort op de hiervoor genoemde Rijkswet politie van Cura9ao, 
van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijkswet politie van Cura9ao, van 
Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt een basis in de Slotverklaring van 2 
november 2006 van het bestuurlijk overleg over de toekomstige staatkundige positie van 
Cura9ao en Sint Maarten. In de Slotverklaring staat vermeld dat de inrichting, de organisatie, het 
gezag en het beheer van de politie worden geregeld bij consensusrijkswet. De Rijkswet politie 
van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is gedeeltelijk gebaseerd 
op de Politieregeling 1999 en de Politiewet 1993. 

2. Hoofdlijnen van het ontwerp 

De Rijkswet politie van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevat 
regels over de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie en de 
samenwerking tussen de korpsen van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. De lokale inbedding staat daarbij voorop. De politietaken zijn opgedragen aan de 
korpsen en de politie treedt op onder nationaal gezag. Daarnaast biedt de Rijkswet politie van 
Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een kader voor samenwerking 
tussen de landen Cura9ao, Sint Maarten en Nederland voor wat betreft Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba. 
Het voorliggende ontwerp bevat regels over de inrichting en organisatie van het korps, over de 
rechtspositie van de ambtenaren van politie. 

3. Financiele gevolgen 

Conform het advies van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer d.d. 28 maart 
2012, nummer 2011/095121 zal, gelet op de aard van de voorgestelde wijzigingen -het gaat in 
deze met name om regels over de inrichting en organisatie van het Korps Politie Curayao-, 
invoering van het ontwerp van de "Politieregeling 2012" geen (negatieve) financiele 
consequenties hebben voor het land. Concluderend resumeert de Sector Directeur dat het 
ontwerp "Politieregeling 2012" geen financiele gevolgen met zich meebrengt voor hetland. 

4. Advies Raad van Advies 
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II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

§ 1 Algemene bepalingen 

Artikell 

In dit artikel worden enkele begrippen gedefinieerd die in de landsverordening en de daarop 
berustende bepalingen regelmatig worden gebruikt. 

§ 2 Aanvullende regels over de taak en samenstelling van bet politiekorps 

Artikel2 

Op grond van artikel 7, tweede lid, van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba dienen bij of krachtens de landsverordening regels te worden 
gesteld over de inrichting en de organisatie van het politiekorps, met het oog op een zo effectief 
en efficient mogelijke uitvoering van de politietaak. Voorts dient voorzien te worden in nader 
genoemde taakgebieden. Het voorgestelde artikel geeft een kader voor de organisatie van het 
Korps Politie Curayao. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere regels 
worden gesteld. Aangegeven wordt welke minimale voorzieningen de nieuwe inrichting bevat en 
uit welke organisatieonderdelen het politiekorps in ieder geval bestaat. 

Artikel3 

Dit artikel heeft de strekking een zo goed mogelijke samenwerking te verzekeren tussen de 
reguliere politie en de bijzondere opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 185 van het 
Wetboek van Strafvordering, en buitengewone agenten van politie. Samenwerking geschiedt 
onder de Ieiding van de politie. 

Artikel4 

De taken van vrijwillige ambtenaren aangesteld voor de politietaak kunnen worden geregeld bij 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen. 

§ 3 Aanvullende bevoegdheden van politie 

ArtikelS 

Op grond van dit artikel kan de Minister objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking en 
beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van Curayao of de 
betrekkingen met andere mogendheden, dan wei met het oog op zwaarwegende belangen van de 
samenleving. 
De bewakings- en beveiligingstaak is een onderdeel van de politietaak. In artikel 5, eerste lid, 
worden de begrippen bewaking en beveiliging in een adem genoemd. Relevant is of de 
maatregelen worden getroffen ter handhaving van de openbare orde dan wei ter strafrechtelijke 
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handhaving van de rechtsorde, omdat dit doorslaggevend is voor de gezagsvraag. Dit hangt af 
van het doel waarvoor de maatregelen worden getroffen. 
Bij de bewaking en beveiliging van civiele objecten door de politie is van belang door wie het 
gezag wordt uitgeoefend. Dit blijkt ook uit het tweede en derde lid, waarin de uitvoering van een 
besluit van de minister wordt opgedragen aan de Minister als het om de handhaving van de 
openbare orde gaat, en aan de procureur-generaal als het om de strafrechtelijke handhaving van 
de rechtsorde gaat. 

Artikel6 

In het voorgestelde artikel 6 worden bevoegdheden toegekend aan ambtenaren die zijn 
aangewezen door de Minister voor het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen. 
Het gaat hier om het vervoer van personen ondergebracht in een politiecel. 

§ 4 Aanvullende regels over gezag 

Artikel 7 

Indien de korpsbeheerder het nodig acht kan hij regelend optreden door op grond van dit artikel 
nadere regels te stellen met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de korpschef. 

Artikel 8 

Dit artikel bevat de regeling van de registratie van politiegegevens waaronder de wijze waarop 
gegevens worden verwerkt en bestandsvergelijking plaatsvindt. 

§ 6 Aanvullende regels over financieel bebeer 

Artikel9 

Artikel 51 van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba biedt de landen de mogelijkheid nadere regels te stellen over het beheer en de financiele 
verantwoording en de verslaglegging. Op grond van het voorgestelde artikel 9 kunnen die regels 
bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden vastgesteld. 

§ 7 Aanvullende regels personele aangelegenbeden 

ArtikellO 

Op grond van artikel 45 van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba wordt bij landsverordening het gezag aangewezen dat bevoegd is tot 
aanstelling, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren van politie. De Regering wordt 
aangewezen als dat gezag. Onder de ambtenaren van politie wordt hier mede verstaan de 
directeur van de gemeenschappelijke voorziening politie, voor zover in zijn aanstellingsbesluit is 
bepaald dat Curayao hetland van zijn aanstelling is (artikel29, vierde lid, van de Rijkswet politie 
van Cura9ao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) alsmede de andere de 
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arnbtenaren van politie die beschikbaar worden gesteld door middel van de gemeenschappelijke 
voorziening politie (artikel 29, vijfde lid, tweede volzin). De arnbtenaren van politie worden bij 
landsbesluit aangesteld, bevorderd, geschorst en ontslagen. Op het terrein van de rechtspositie 
zal het oorspronkelijke Besluit rechtspositie korps politie Nederlandse Antillen 2000 in 
aangepaste vorm blijven gelden voor arnbtenaren van politie. In het tweede lid is een grondslag 
opgenomen om op dat terrein bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regels te stellen. 
Het voomemen bestaat om artikelen die zijn opgenomen in de onderlinge regeling met 
betrekking tot kwaliteitscriteria en opleidings- en trainingsvereisten voor ambtenaren van politie, 
bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Rijkswet politie van Curayao, van Sint Maarten en van 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, in dat landsbesluit, houdende algemene maatregelen, neer te 
leggen. 

§ 8 Slotbepalingen 

Artikelll 

Hier wordt een nadere voorziening getroffen voor onderwerpen betreffende de politie die niet 
voorzien zijn bij rijkswet of dit ontwerp, maar de behoefte bestaat om ze alsnog te regelen. 

De Minister van Justitie, 
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Ministerie van Financien 

L 

Uwnummer: Uw brief van: 

Onderwerp: ontwerp Politieregeling 2012 

Bijlagen: 

De minister van Financien 
De heer G.R.M. Jamaloodin 
Pietermaai # 17 
Alhier 

Ons nummer: 2011/095121 

Willemstad, 28 maart 2012 

Met verwijzing naar de brief van 23 januari 2012 met het zaaknummer 2011/095121 
van de minister van Justitie over het ontwerp van de Politieregeling 2012, deel ik u het 
volgende mede. 

Aan het ministerie van Financien wordt het verzoek gedaan om het ontwerp van de 
Politieregeling 20 12 op grond van het Landsbesluit Versterking Budgetdiscipline Land 
aan een financiele toets te onderwerpen. 

l 

Uit de Memorie van Toelichting (MvT) behorende bij het ontwerp van de Politieregeling 
2012 blijkt dat er geen fmanciele paragraaf is opgenomen, waaruit zou moeten blijken of 
de betreffende regeling wel of geen fmanciele gevolgen met zich meebrengt voor het land. 

Gelet op de aard van de voorgestelde wijzigingen- het gaat in deze met name om regels 
over de inrichting en organisatie van het Korps Politie Curar;ao - zal invoering van het 
ontwerp van de onderhavige regeling geen (negatieve) financiiHe consequenties voor het 
land hebben. Om deze reden heeft het Directoraat Generaal Financieel Beleid en 
Begrotingsbeheer geen bezwaar tegen de goedkeuring van het ontwerp "Politieregeling 
2012". 

Ik adviseer u akkoord te gaan met het ontwerp van de onderhavige Politieregeling 2012 
echter wel met het verzoek het daar heen te doen leiden dat de initiatiefnemers van deze 
ontwerpregeling de financiele paragraaf redigeren, waarin vermeld dient te worden dat 
het ontwerp "Politieregeling 2012" geen fmanciele gevolgen met zich meebrengt voor het 
land. 

BI/SI ~· 
Adrea: Pietermaai 17 
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De Sector Directeur Financieel Beleid en 
Begrotingsbeheer, ·· 


