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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LâNDSB|LUIT, boudende algemene maatregel|, van 8 Juni 1988, ter
uttvoerlng van artikel 34 zevende lld, van de Ln-aœueror||g p@11tie (A.B. 1988, no.l8) (La|sbesluàt kàn|hten polàtieopt||).
ultgegev|z 22 |unï 1988
De mïnïster van Justltiew
. E.J. V@a
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1: NAAM DER KONI|GINI
DE (M1| van M|ba,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodz|elllk ja regelen vast te gtellen |et betrekktng tot
de behandel|g van klachten over gedraglng| van polïtàea|t|||;
Geàat op:
artikel 3, zevende lid, van de Landsv|or||ïng polïtïe (à.B. 1988
no.18);
Heeft, de Raad van âdv|ea gehoord besloten:
$ 1. âlgemene bepalingen
M'tikel l
Voor de toepasstng van dlt land|ealuit |ordt verstnnn ondar:
de Mlnister : de M|nïster van Justitie;
polltïea|ten| : de ambtenaar aangesteld in een rang, genoem| te
het Beaoldig|g|sl|t polïtiee alsmeda de
buitengewo| agent van yolitle;
de betrokken polïtieambten| ) de polltieam||| of polltàea|t||, tegen
wï. zich een klacht richt)
de copwœssïe : de Klach' tenco|issie pozztie b||oeld in s 2|
de Dàrecteur : de Dïrecteur qpenbare orde en Veillgheï|;
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de korpschef r de ambtenaare belast met de dageàilkse leidipg
van het Korps Polltie Aruba.
Artikel 2
1. Egn teder, dle meent rechtstree| in ziln belang te zlln
getroffen door de wàjreœ waarop een pelttlea|t|| zlch In een
bepaaàde aangelega|eïd tlldens de uïtoefen|g van zijn functïe
helft gedragên of geuàt, kan daarover blnnen 14 dagen na |atum van
de bestreden gedragkng bil de Mïnister s|rïftelijk oader opgave vln
redenen een klacht lndlenen.
2. Iedere beslisaing van â| |inlstlr ter zake van een bl| hem
of de co||lsste nnnhmnglg gemaakte Ràacht wordt de klager stee|s
onverwilld per aangetake| sdhrtjven pedeg|eeld onder opgave van de
redenen, weike tot de besàiaslng bebben geleid.
Artàkel 3
Indlen een klager zïch nlet kan verenigen met een begàissing
van de Mln|ster op zljn klachte kan hlj ztch wenden tot de Klachtenco|n|ssle Politlp.
5 2. De Klachtenco|lssie Folitie
Artlkel 4
1. Er ls een Klachtenco|lssle Politlee bestaande ult ten mànste Grie en ten hoogat. vijf ledea en een secret|is.
2. De leden en de secretaria van de coxmàssie worden bij landœbesluât Hnnoomdy gearhorst en ontalagen. Zïj bekleden hun functie
niet langer dan zeven jaren doch wlln terstond herbenoemb|.
Artâkel 5
1. Voor benoeming tot lïd bn-on |àechts in aanmerking vooraanstaande personen van onbesprok| gedrag van wle verwacht kan œordene dat zïj een afgewogen lnzïcht hebben in de verhouding politiepublleky aàxv-ae in de gevoelens, welke dlenaanga|de 14 de Arubaanse geïeens| leven.
2. op de leden van de commlssle zàln de artikelen 4, 5, 6, 8e
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9, 24 en 26 van de L|daverordenlng RaaQ van àdvies van overee|omstsge toepassing.
artlvoz 6
De Mïnïster kan de l|don van de cpmmis|ie voor hun werkzaa|eden een toelaga toekennen.
$ 3. |ehandelug van de klacht
door de Mïnlster
Artlkel 7
1. De Minister 1s verantwoqr|lilk voor een b|oorlïjke en
apoedlge afh|deàing van de klacht.
2. Hlj beslist uiterlllk btnnen 45 dagen na dagtek|àng van
ontvangst van de klacht met bet||bvs|g tot de lnheu| daarvan met
dlen veratande dat - in geval van toepasaàng van |rt|H.I 11, eerate
lid - de perlode van de ataking van bet onderzoek nlet wordt meegerekend.
3. Het niet voldoen dœor de Minïater aan de In het tweede lld
genoemde termlln wordt gelljkgesteld met een beallssing tot |fwIJzing van de klacht.
Artikel 8
Terstond na ontvangat van de klacht toetst de |inister alvoreng de klacht tn behandel|g te nemen of de kàacht op het ttj|atip
van ontvangst (laar?an voldee aan * navolgonae voo-nwlen:
a. de Sçlacht dlent naam en adres van de kàagerl te bevatt|;
b. de kâacht Xent ketrekktng te hohhea op een voorval wnxeqj een
of meer ïd|tifâceerb|e polltiea|t||en betrekken zàln;
c. de klacht dtent tïjd en plaats van het voorval te bevatten;
d. uit de klacht dient het belang van de klager bàl de behandel|g
van de klacht te kunnen worden opgemaakt.
Artlkel 9
1. lndien de Mtnlster tot de bevlndfng kom'tw dat de klacht nlet
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voldoat xmn een of oeer van de in artikel 8 genoemde voorwa|den
dan we; niet binnen de in artlkel .2 bedoelde termïln is ingedï|d,
kan h1J bealisg| de klacht nïet in beh|dellng te nemen.
2. In alle overige gevallen doet htl onve|llld een onderzo|
instell| naar de klacht; alle diensthoofd| zlln gehouden medewerklng te vorlenen of doen verlenen aan het onderzoek.
3. Indien de Mintater tot de |vlnding komtz â|t de klacht betrekkïng of mede betrekk|g kan hebben op een gepleegd stra|aar
feïte atelt de Mlnlater het openbaar ministerie van de lnhoud van de
klacht op de hoogte en geeft hïj opdracht het in het tw|ede lld bedoelde ond|zoek op dat punt nlet aan te vangen alvorena het opsportngaonderzo| is afgesloten.
Artlkel 10
1. Terstond na zljn |sllaslng de klacht in behandel|g te nemen informee| de Ministêr de korps|ef en doet |IJ de betro|en
polltïea|t|| de aard en de inhoud yan de tegen hem ïngebra|te
bezwaren mededel|.
2. Vaq iedere ||el|g aan de klagere als bedoeld in artikel
2. tweede lld, ontvangt de betro|n polltiea|t|a| een |schrift.
Artlkel 11
1. Indten de klacht uàtsluàt|d betreft een verzoek om financi|le genoegdo|àng van de klager en klager gedur|de het onderzo|
naar de klacht besluit om pet betre|lng tot hetzelfde voorval tegen
het Land een cïglele vorder|g tot sch|evergo|lng in te dlenen
kan de Mlnlster het ver|ere onderzo| naar de klacht doen beëindïgeb.
2. Indien de-|acht betreft of mede betreft een verzœek om dlscïplina|e mntr|el| tegen'de betr|en pol|tiea|ten| te treffen en het np-nhaar m|lsterla g|urende het onderzoek naar de
kàacht beglult tot het lnstelà| van een op|ringsonderaoek inzake
hetzelf| voorval, doet de Mïnàst|.het ond|zoek met betre|ing tot
de te ne|en dàsclpl||e mnntr|el| opsdhort| tot|at het opaporïngso|erzo| is afgealot|.
3. InGien het ops|ràngs|erao|e bedoeld in het tweede lld
niet àeàdt tot het ingtellen van een vervoàg|ge doet de Mlnister
het onderzo| naar de klacht onve|illd voortzett|.
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ï 4. Beandeling van de Hatzht
door de |n||îasie
Artàkel 12
1. 1|11| een kàager aàr.à niet kan verœktgen met een |ltsslxg
van de Ktaïatere ala betloeld in |1. attàkslezl 7, t'--2- 11| 9 er
ste l&de of 11: dient hïl |ich binnen 14 dagen ja dagto|n|g van de
beslisaàng achrtft|ijk onder opgave van |oaomen te weaden tot de
SS e.
2. De commlssle vraagt bij de Mtniater de stnvvon met betrékkïng tot de behandel|g van de klacht op.
3. De Nànigter ls gehouden aan het verzoek van de commissle te
voldoene tenzlj |e veàllgheid van de Staat zteb daartegen verzet.
Artlkel 13
1. lngeval he t betreft een klar|t tegen een b.a1 ïgs tng, als
bedoeld in de art àkeàen 9 eera te l1G of l 1 en |e ---4 asà. van
mening iaw dat de |Lnlster: gelet op |e gronden va--|Ad ja zàjn besll|sïnge in redelàl|eàd nlet tot zà|n oordeel had ||na|n kop|n,
verzoekt' alj de Màniater aehrift|tjk onder opgave van roaonon alFnog een ondeè|oek naar de klacht te doen instellea c.q. het onderzoek te doen voortzetten
2. De co||igsle doet de kàager een afachrtft vau haar wchrljven
aan de Hinister toekn-on
3. De Minister doet de commlaaie binnen 30 dagan na ontvangat
vln derzelver achrllven s|tfteàilk p|dedeling van zïja besllastng
tnzake het veraoek.
4. Ingeval de Minlster op een daartoe gtrollooa verzoek besluit
tot het algnog insteààen van een onderzoek naar de klaeht, zljn de
artàkelen 7e tweede lide 10 en 11 van toepaasïng op |at onderzoek.
Artïkel 14
1. Ingeval het betreft een klacht tegen een besllss|ge als
bedoeàd in artlkel 7 tweede lïd roept de m|m-|aata de kàager en de
betrokken |àïtàonmht|a| op vopr een mondeàlng onderhoud. n@ com-
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missïe is bovendàen bevoegd getulgen op te' roepen. De opgeroep|en
kunnen zich doen bilstaan door ten hoogste één derde.
2. Indieâ aïj van oordeel is dat de. voàl|àgheld van het en
artikeà 9, tweede lid, bedoelde onderzoek te wensan Neeft overgelatene deelt de copmlssle de Mini|ter en de klager zulks sc|iftelllk
onder opgave van redenen moao
3. De Minister doet in een gevale als bedoeld ln het tweede
lld, steoa. een aanvullend onderzoek instellen ten minste met betrekklng tot de door de commissàe aangegeven punten.
4. De Mïnàater beallat bànnen 45 dagen na dagteken|g van ontvangst van het |chrllven van de ca|nïss|e aan de hand van het aènvullend onderzoeke omtrent wilzlgtng van zïln besllss|g.
5. Het resultaat van het ahnvullend onderzoek en zijn besllsaing daar|trent deelt de Minister terstond sc|ïftelïlk aan de commïsale mede.
Artikel 15
1. Indïen de cov|iesïe van oordeel ïs dat het onderzoek of het
aanvuàlend onderzoek bedoeld in artikel 14 tweede lld op een
Juïste wïlae heeft plaatsgevonden doch zlj van menàng ja dat de
diniater, geaïen de uf+bnmnten van |et onderaoek of het aanvullend
onderaoek, in r|delïj|eld nàet tot zïjn oordeal had kunnen komen,
deelt zl; |e M|niater en de klager mulks ac||fteltlk onder opgave
van redenen |||0.
2. De M'nàater gteàt de ca|nàysle blnnea al dagen in k|nnls van
zàln oordeel met be|||llàng tot het schrilven van de oommàaaie >edoeld in het eerste là4.
| 4. Ja|eralaç klachtenb||el|g
Artïkel 16
1. D@ Mànlakar doet aan ket elnd van àeder kwlenderja| door de
Direeteur een oyerzicht opatellan van |e bïl hem ïngekomen klachten
en zàjn ïn dat Jaar genomen besllssing| op klachten; het overzicàt
bevat behon|owœ dïe met betrekktng tot de Mïnister de gàrecteur en
de korpachef geen tot |ïvidu|le personen herleidb|e gegevens.
2. In de |nxnd januarà.v| leder kalenderja| doet de'Hinlst|
de Staten een verslag over het voorafga|de Jaar tookamon met be-
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trekkïng tot de hphxndel|g van en miln heslissàng| op klachten.
31 Het verslag bevat het overzàchte bedoeld in het eerate l;d,
en schenkt in het bllzonder |o-||-ht aan de vraag in hoeverr. klàchtea hohb|n gewpaea op at|ctureàe teko|ln-|g| in het functioner|
van de polttle of onder|elen daarvan, alamo|e aan de mogeliâkhe|
en de |tddeàen en tot ophefflng van de tekortk|g|.
Artïkel 17
In de |A|na lanaarl van 1eder kalen|erla| doet de en|m|asàe de
Staten toekomen een overzïcht van de bil haar over het voorafga|e
Jaar àngekomen klachten en haar àn dat Jaar gegeven oordelen daqromtrent; het overzfcht bevat - behoudena dl. met batrekktng tot de
Kinlstere de Dïrecteur en de kerpschef - geen tot in|vïduele personen herlel|e gegevens.
5 5. Slotbepal|g
Artikel 18
1. D|t àands|sluït treedt |n werking met àngang van een bil
land|egluft te bepalen tïjdstlp.
2. Het kan worden aangeh|ald aàs Land|eslult klachten politieoptred|.
Gegeven te Oranjest|w 8 Juni 1988
F.B. Troap
De mlnlster van Juatïtle
Z.J. Vos
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