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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1 9 8 8 N o. 6 6
LRNDSB|LDIT, houdende algemene mnntregeàene van 3 jûnl 1988, ter
ultvoerïng van artikel 12 van de Landsv|ord|ïng pol|tie (â.B.
1988, no. 18) (L|dsbeslult ambtslnst|ctle korps|ef).
Ditgegev|, 22 Junï 1988
De mtnïster van Justltàe
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IN NAâM DER KO|INGINI
DE altWlolEl| van Arubae
In over|eging genomen hebbende:
dat àet noodz|elljk la een ambtaina|ctïe vaat te stellen voor de
korpsehef;
Relet opc
artikeà 12 van de Lan|verord|lng polltle (A.B. 1988, no. 18)7
Heeftw de Raad van Adviea gehoqrdz beslotenl
M'ttkel ;
Voor de toepassfng van dàt lmnaohegluàt wor;t verstaan onder:
de Hinisters : de mlnisterg van àlgemene Zaken en van Justitle;
het Xorps : het Korps Polttle Rruba;
de korpschef : |e ambtenaar belaat met d@ leiding van het
Korps.
Artikel 2
1. De korpschef heeft de dagelilkse leiding over àet Korps en
over het bil het Korps ingedeelde personeel. HIJ geeft daartoe - met
lnachtn|ing van de bi) of krachten| wettelllke regelingen gegevan
voors|ràft| dan vel van de a|wijztngen van de |Lnïsters - de
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nodige bevelen inst|cties en ïnfpr|tle.
2. De dagelllkse leldïng van het Kor;a omvat in het bàjzonder
aangelege||| betreff|de;
a. de uïtoefen|g van de alg|nene politieta|;
b. de org|isatle van het Korpse vaaronder begrepen de plaatsïnge
verplaats|g en indeling van het politle|rsone|;
de werving van polàtiepersoneel;
de voor|reidàng van benoemlnge bevorder|g, schorslng en
alag van het |litïepersonseà en andere pergœneelsz||;
de org|lsatle en ooörd|atïe van de polltleopleld|g| en de
tralnïng van bet polàtiep|goneel;
de kledtngz uitrultàng en bewapenlng van het polàtlepersoneel;
het beheer van de bij het Korps in gebrulk zljnde gebogwen,
terrelnen voer- en vaartulgen wapenen co||ïcati|lddeàen
en ander xaterieel .
Artlkel 3
1. Voor zover de met de dageààjkse leidlng van het Korps verband houdende bevelen instructles of infornatie schrlfteàilk aan
het |lltlepersonael worden gegeven, geachiedt dlt door mïddel van
korpso|ers, korp||elsng| of dïenstmed|eàing|.
2-. Ko|sorders worden ultgeva|àgd door de korpachef en betreffen algemene kprpsa|geàeg||| waarvan de verklng een bàilvend karakter |raagt.
3. Korpemede|llng| worden uitgeva|dlgd door de korpschef en
betreffen algemene kœrpsaang||||| waarvan de werking een
tildeààlk karakter draagt.
4. Dienst|ed|||g| betreffen aangelege||| van tïjdelilke
aard dïe de ultoefea|g van de dienat blnnen een bepaalde afdelïng
van het Korps nnngaan a-n vel betrekklng hebben op het verstr|en
van tnformatfe nnn het personeel van die afdeling. Zlj worden némens
de Korpschef uttgev|igd door het hoofd van de betrokken afdellng
of door een door hem aangewezen persoon.
5. |et betrekking tot het bepaalde àn het eerste tot en met
vterde làd worden bij korpsorder nadere richtlijn| gegeven.
Artikeà 4
1. De korpschef stelt zich voortdur| op de hoogte van de
wilze waarop het korps funotàone|t. In het bljzonder ziet hïl erop
toe dat de aan haar opgedragen politïeta| naar behoren wordt ultge-
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oefend.
2. Van elke ernstige verstoràng van de rechtsorde en andere
bllaondere voorvallen doet de korpscbef teratond mededeling aan de
Mtnisters.
Artikel 5
1. Met betrekklng tot de algemene lelding van het Korps is de
kœrpschef - œnvermïnde| de hem bi| of krachtens andere wettelï|ke
regellngen of lnst|cties opgedragen taken - ter zake van de vervulling van de politieta| beàast met het doen van vœorstellen en
het geven van advïezen aan de Mïnisterse alsmede met de leidinç van
de ultvoering van de te dfer wake door de Ktnïaters gegeven instructies.
2. Blj het doen van vœœrstell| en het geven 7an advïezen |ver
beleidsa|gelege|||, als bedoeld in het eerate lid, pleegt hij
tevoren overleg met de Directeur Cpenbare Orde en Velligheld.
Artlkel 6
De korpschef Graagt zorg voor een juïste toepasslng van de
voors|ràften lnzak: de rechtspositle en de belangon|h|tlglng van
Net b1J het Korps lngedeelde peraoneel.
Artlke) 7
De korpgchef draagt zorg voor het op|tellen van de bpgrotâng
van het Xorps en voor het doelmatlg aanwen|en van de goedgeke|de
kredteten.
Artlkel 8
De korpgchef draagt zorg voor een verantwoo|e voorli|tàng aan
het publlek en de medïa omtrent de ultoefening van de |litàeta|.
Artikel 9
op verzoek van het Hoofd van het Internatto|l Bureau Interpol verzamelt en verspreïdt de kœrpschef in âa'hn gegevena, dle betrekklng hebben op de lnte|atlon|e cràmln|iteit.
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Artikel 10
op verzoek van het Hoofd van de Velllgheldsdïenst wïjst de
korpschef personeel van het ïorps aan, belast of mede belast net het
verrlchten van werkza|eden ten behoeve van de Veiligheidsdienst;
de aanvilztng van zodanig personeel geschïedt in overeenste|lng Met
het Hoofd van de Vellighei|di|st.
Artlkel 11
Jaarlilks brengt de korpschef aan de Mlnistera versàag uït betreffende de œrg|isatie en het beheer van het Korple de uitoefen|g
van de politleta| en de actïvitelt|e bedoeld in artlkel 9.
Artikel 12
1. Dit lan|beslult treedt in werkïng met ingang van de dag na
die van zàjn plaatatng in het Afkondig|gsbl| van àruba.
2. Het kan worden aangqhaald als L|dsbesluit ambtsinst|ctie
korpschef.
Gegeven te Or|lestad: 3 juni 1988
F.B. Tromp
De minister van Justltle
E.J. Vos
De minister van Algemene 3akenr
J.H.â. Fnan
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