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PUBLICATIEBLAD 
• LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MÁAT

REGELEN .uan de 10de juni 1963 regelende de taak en 
orgaftiaatie, uan de InHchtingendienst. 

IN NAAM DER KONINGIN! 

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR 
van de Nederlandse Antillen, 

In overweging genomen hebbende: 
dat het ter uitvoering van artikel 4, vierde lid, van de 

Politieregeling CP.B. 1962, no. 64} noodzakelijk is de taak 
en organisátie van de Inlichtingendienst bij landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, te regelen; 

._ · . Heeft, de Raad van Advies ge}loord, besloten : 

Artikel 1 

. 1. Er· is een Inlichtingendienst, die deel uitmaakt 
van het Korps Politie Nederlandse Antillen. en die de naam 
draagt ,.VeillgheidadiÈmst. Nederlandse Antillen", in dit 
landsbesluit nader te noemen . , V eiligheidsd.ienst" of "de 
dienst". 

t 
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2. Het hoofd V1U1 de yelligheidadienst is reeht.treekB 
venLiltwoordelijk aan de Minister van Justitie. Het perao
neel van <tese dienat reaaórteert onder de Minister van 
Justitie. 

Artikel 2 

1. De dienst wint iD.lichtingen ift-omtrent: 
a. penonen die van een sta.atsgen.arlijke activiteit of • 

neiBing. durtoe ten opaichte vu de NederlaDdBe An- . 
tmea. van Nederlaad., van Suriname of van het Rijk . 
in zUa geheel alsmAde ten opzichte van met het Rijk 
btevriende buitenJandae mogendheden blijk geven of 
hebben gegeven; 

b. ~e etromb1geJl. 
2. De dienst bevordert het nemen van veiligheid&- , 

maatreplen. iD alle vitale en kwetsbare overheid&- en par-

ticuliere iJulteltiDpn - bedrijveiL 
3. De dieut verricht al.hetgeen voor het goed func-

tioneren van een inliehtingendienst noodzakelijk is. 
-i. De dieDat heeft geen executieve taak. 

1.. Het · hoofd van de dieoat stelt de l4ini8ter van 
Justitie- ook uit eigen beweging- bij voortduring. op 
de hoogte YaJl al hetgeen van belang k&n zijn. • 

, ~- Het ~~fd van de diemit is gebonden de Minister-
PreaJdeat, Minister van Algem.ene Zaken, alle door hem · 
gewenste, inli<!ht.ingen te versehàffen. 

Hij .telt de ltfiniater-President, Minister van Algemene 
Zakeil, -· ook'· uit eigen beweging - bij voortduring op 
de hoogte van alle inlichtingen, die van belang kunnen 
zijn ~oor de nationale veiligheid. 
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3. De Minister-President kan belangrijke, daarvoor 

in aanmerking komende gegeveM doorgeven aan de re
geringen van Nederland en van Suriname. Hij kan :.et 
hoofd van de dienst machtigen dit rechtstreeks te doen . 

. 4. Het hoofd van de dienst verstrekt, of doet ver
strekken: 
a. aan de plaatselijke hoofden van politie of aan de door 

deze aangewezen politieambtenaren de gegevens, die 
." nuttig kunnen zijn voor de handhaving van de open· 

bare orde in- hun ressort en voor een richtige toepas
sing van de bepalingen omtrent de toelating; 

b. aan de Procureur-Generaal de gegevens, die van be
lang kunnen zijn tot voorkoming, opsporing en naspo
ring van misdrijven, alsmede die gegevens, die van 
belang zijn voor de richtige toepassing van de bepa
lingen omtrent de uitzetting. 
5. Het verstrekken van inlichtingen aan anderen dan 

de hierboven genoemden •geschiedt ov~reenkomstig de re
(gelen door de Minister-President en de Minister van Justitie 

ter zake gegeven. 

Artikel 4 

Het Openbaar Ministerie en de ambtefU\ren van politie 
doen onverwijld mededeling aan de Veiligh~idsdienst van 
alle te hunner kennis komende feiten en gegevens, welke 
voor die dienst in verband met de daaraan opgedragen 
taak, van belang kunnen zijn. 

Artikel 5 

1. De Veiligheidsdienst stelt, binnen bet kader van 
I de hem ingl"volge dit landsbesluit toebehorende taak, elk ' 

onderzoek in, waartoe hem door de Minister-President, Mi-
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nister van Algemene Zaken, of de Minister van Justitie 
opdracht wordt gegeven. 

2. Op verzoek van de plaatselijke hoofden va.1 politie 
of van de Procuretir-Generaal stelt de Veiligheidsdienst 
onderzoeken in overeenkomstig het bepaalde in de arti
kelen 2 en 3. 

Artikel 6 

1. Het personeel,.bij de Veiligheidsdienst in te delen, 
wordt door de Minister van Justitie ~ngewezen. 

2. De Minister van Justitie kan, in overleg met de 
plaatselijke hoofden van politie bepalen, dat politieperso
neel dat niet bij de· Veiligheidsdienst is ingedeeld, met be
paalde werkzaamheden ten behoeve van die dienst wordt 
belast. Deze werkzaamheden worden verricht in nauw en 
voortdurend overleg met het hoofd van de Veiligheids
dienst. 

Artikel 7 

1. ~et hoofd van de Veiligheidsdienst draagt zorg, 
dat de geheirnho~ing van de inlichtingen en de bronnen. 
waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de 
ter verkrijging van die inlichtingen werkzame personen 

• 

naar behoren worden gewaarborgd. · • 
2. De Minister-President en de Minister van Justitie 

kunnen nadere voorschriften terzake geven. 

Artikel 8 

De Minister van Justitie kan nadere voorschriften 
geven Ropens de organisatie, de werkwijze en het beheer 
van de· Veiligheidsdienst. 
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Artikel 9 

Dit landsbesluit treedt in . werking met ingang van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de Politieregeling 
( P.B. 1962, no. 64). Aisdan vervalt het landsbcsluit, hou
dende algemene maatregelen van de 14d ' ~uni 1960 rege
lende de organisatie van de inlichtingendienst (P.B. 1960, 

··no. 111). 
) 

Gegeven te \Villemstad; de lOde juni 1963 .. 

De Minister-President 
Minister van Algemene Zaken, 

:E. JONCKHEER. 

Di' Minister van JU.stitie, 
R. J. ISA. 

SMEETS. 

Uitgegeven, de llde juni 1963. 

De Minister van Algemene Zaken, 
E. JONCKHEER. 


