
I 

c 

.l.S.no.6ó65a •. --.VlilR'l'.BOtJ'iKL.IJI:. 

-MINISTERIËLE-BESCHIKKING 

van _de 9çle juli 1963. 

Gelet ops 

de ~tikelc 7 en 8 ·vu he• lllflad•bealuit bOdede al...-el• .... u.pl• ..... 
de lOde juni 1963 (P!B·:L963, 1bo~89). resel•ita 4e taa1t t11 or81ü•ü.• .,._ de 
Inliobtincendien•tJ 

JlliDI~1 

Vast te stèllen de nayolpnde aalateiturtruoUe ~ ut booR -....a 4e Veilil'

heidedienst lederlandu .lntillen, hierna te n:o.-• ttde Vèilipeid.adi.enet11 
• 

.lr:Ulr:el l 

Alvorens zijn betreldd.ng te &Mva&i'deill legt het bo0f4 Tllll de veilipeidlldi.enact 

in handen van de Miniater van Jus ti tie, op de Yij•• ei ,jJier codadienstip p-

zindheid, d, volgende eed of belofte &fa 

"Ik zweer (beloof) 1 dat ik alle plichten, die het Lmd.ebeal.ui t Yllà1 de 

lOde juni 1963 (P.B.l963, no•89) regelende de taak en orpniaatie van de 

Inlichtingendienst aan het hoofd V8.1l de Veilipeidaiienst lederlmdae _Antil

len oplegt, naar behoren- r:al vervullen. 6o vaarlijk help• llij God Alaaohtig. 

(Dat beloof ik)". 

Tttvena teltent hij de in bijlace I opgenomen gaheillhoudinpvaklartna • 

..l.M1kel 2 

Het hoofd dient jaarlijca tijdig, bij de Hootdooami ... ria van Politie voor 

·-zijn dienst een r&lling. van ui tpv&ll Ul. 

- .lrUltel 3 -

·------ -~--~~--------'--



A. S.no.6665a. 

2 

Artikel 3 

1. Het hoofd pleegt ointreni de tewerkstelling van personeel bij zijn 

dienst overleg met·de Hoofdcommissaris Tan .Politie. 

2. Hij draagt voor aanstelling bij de Minister van Ju,sti tie alleen die 

personen voor, aan wier betrouwbaarheid Uit veiligheideoogpunt niet de 

minste twijfel bestaat. 

3. Alvorens zijn dienst te aanvaarden, legt het aangestelde personeel in 

handen van het hoofd een eed (belofte) af en tekent het een geheillhou-

dingaverklaring overeenkomstig het formulier opgenomen in bijlace II. 
• 

Artikel 4 

Het hoofd stelt voor zijn dienst een beveiligingavoorschrift vast. 

Artikel 5 

1. Behalve de rapportage, bedoeld in artikel 3 van het Landsbesluit, opge

nomen in P.B.l963 no.89, stelt het hoofd' maandelijKs een algemeen over-

zicht samen van de in en bUi.ten de Nederlandse Antillen van belang 

Zijnde gebeurtenHlSan ter distributie aan de instanties, welke daarvoor,. 

in overleg met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en 

de fünister van Jus ti tie, in aanmeiicing worden gebracht. 

2. Tevens stelt het hoofd, ter inlichting van de in lid l genoemde 

ministers persoonlijk, halfjaarlijks een overzicht S&IB&n van de &Qtivi-

teiten van de dienst. 

3. Het hoofd is bevoegd, ter uitvoering van zijn in artikel 2 lid 2 van 

het landsbesluit, opgenomen in P.:B.l963 no.89, pn<>M~de taak, in over-

leg met de in lid 1 genoemde ministers, rechtetr.eka inliohti~ te 

verstrekken aan .de betreffende overheid&- en parti~liére instellingen 

en bedrijven. De ver•trekking van politieke ant.oedentan oatren·t per-

eonen wordt beperkt tot die gevallen, waarin het algemeen belang. dit 

vordert met inachtnelling van een ~delijke vemouding tuaHil dit 'belang 

en de belangen VIU'l .het individu. 

-Artikel 6 -
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J.rtikel 6 

1. Het hoofd ie geaachtisd tot het onderhoudlli Y8ll varbirldinpri met de 

inliohtinBSD- en veililheidedienaten binnen het ~Qid~jk. Hij •telt 

I, de Miniater-Pr•sident, Jliniat~ nn .&.lae.ene Zd:a en de JUnia~ ftl1 

J'usti tie vakèlijlta O}) de hoo~:te vea alle ui;tatviaaelde beriob.ta. 

2. Voor het Oll4erhouä.ea nn verbinclinaen ilet bnr.L-.de diensta claax-bW. ten 

behoeft hij de aacàt.t&ina van de in lid 1 fJWID~e ldniatera. lle~ijk• 

maahtigincen worden v.oor ellte dienet ai'zond.erlijk verleed, sullts ~ 

J.rtikal 7 

Bet hoofd richt zijn adJdJtiet:t"atia van de h•. voor phein Ui~ ter 

beaohikld.ng pa telde ~cinda~ .-.mg in, dat de oantroie op cle ui tpve 

so effioient .Óplijk zal kûtm8Jl wordec ui tpàetcd, .. t i,raaoh'\n~ Vllll 

een .verantwoo~e beveiliging van ppvena • 

. .&.l't1Jtel 8 

Bet hoofd is gehouden de Hoo:td.ooaai .. aria nn Poli tie de inliè:'illPD te 

verecha:tfen die deze behoeft voor de juiste vervulling vu. zijn taalt ten 

aanden van de veilipeid;adhnat. 

Afschrift deze:r te zanden &aha 

het Hoofd van de Veilisbeidadienat llederlan4N Antillen, en 
de Bootdoommisa&rie van Politie. 

/XD/ 

ilUl_.'tad, 9 juli 1963. 
De Jliniaten voomOèild, 

v.g. :I.Joaokheer. 
v •. g. R..1.Iaa. 

Voor eensluidenel ataohri~t 
De .Upaeen Secretaris, 


