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Uw kenmerk

Geachte
Bij brief van 11 september 2013 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) informatie verzocht over de relatie tussen mijn ministerie en
de onderneming Verint. Concreet heeft u verzocht om openbaarmaking van:
1)
2)

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden,
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

documenten waaruit volgt welke diensten of producten mijn ministerie
afneemt of heeft afgenomen van Verint, en
documenten waaruit blijkt welk dienstonderdeel van mijn ministerie
deze diensten of producten afneemt, sinds wanneer dit gebeurt, en welk
doel hiermee gediend wordt.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van
19 september 2013 met kenmerk 431592.
Bij brief van 4 oktober 2013 is de termijn om op uw verzoek te beslissen met vier
weken verlengd.
1..

Wettelîjk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante artikelen uit
deze wet, verwijs ik u naar de bijlage bij dit besluit.
2.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal drie documenten aangetroffen.
3.

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk in te
willigen. Hieronder licht ik per document toe in hoeverre ik dit openbaar maak.
Algemeen
Van de diensten en producten van Verint wordt gebruik gemaakt door het
Recherche Samenwerkingsteam (RST): een recherchesamenwerkingsverband dat
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zich primair toelegt op de bestrijding van grootschalige en internationale
criminaliteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Als bijlage bij dit besluit voeg
ik een afschrift van het RST Jaarverslag over 2012. Zoals u in dit jaarverslag kunt
nalezen, werkt het RST op Sint Maarten sinds eind januari 2012 met een systeem
van Verint bedoeld voor interceptie van telefoonverkeer.

Oirecte Wetgeving en
Juridische Zaken

Offerte Verint

446491

Sector jundsche zaken
Datum
12 november 2013

Ons kenmerk

Verint heeft op 14 mei 2013 een offerte uitgebracht voor enkele wijzigingen in het
systeem dat het RST gebruikt. Deze offerte maak ik niet openbaar.
Allereerst geldt dat openbaarmaking van deze offerte de veiligheid van de Staat
waartoe ook de veiligheid van personen wordt gerekend zou kunnen schaden.
Het betreffende systeem van Verint wordt door het RST ingezet ter bestrijding
van grootschalige en zware criminaliteit. Met openbaarmaking van de offerte zou
inzicht worden geboden in het functioneren en de technische details van dit
systeem. Niet uit te sluiten is dat dergelijke informatie door derden kan worden
aangewend om zich aan de werking van het systeem te onttrekken. De
taakuîtoefening van het RST zou als gevolg daarvan in ernstige mate worden
belemmerd, hetgeen de nationale veiligheid zou kunnen schaden. Artikel 10,
eerste lid, aanhef en onder b, van de Wob, staat daarom aan openbaarmaking
van dit document in de weg.

—

—

Daarnaast bevat de offerte bedrijfs- en fabricagegegevens van Verint die mij
vertrouwelijk zijn medegedeeld. De offerte maakt tot in detail inzichtelijk op welke
wijze Verint haar systeem wenst in te richten en tegen welke kosten zij dit kan
doen. Uit deze gegevens zijn wetenswaardigheden af te lezen over de technische
en financiële bedrijfsvoering van Verint. Dit is bedrijfsvertrouwelijke en
concurrentiegevoelige informatie. Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob, verzet zich tegen openbaarmaking hiervan.
Verder weegt het belang van openbaarheid van de offerte niet op tegen het
belang gediend met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zoals
hierboven reeds toegelicht, zou met openbaarmaking van de offerte inzicht
worden geboden in de werking van een systeem dat wordt ingezet ter bestrijding
van grootschalige en zware criminaliteit. Het openbaar maken van deze informatie
kan ertoe leiden dat de effectiviteit van het systeem wordt ondergraven. Gelet
hierop, baseer ik mijn weigering dit document openbaar te maken, mede op
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wob.
Ook het in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, vervatte belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, acht ik in dit geval
zwaarwegender dan het openbaarheidsbelang. De in de offerte opgenomen naam
en contactgegevens van een medewerker van Verint, maak ik daarom met
verwijzing naar dat artikel niet openbaar.
Tot slot verzet ook artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, zich
tegen openbaarmaking van de offerte. Het openbaar maken van dit document kan
zowel voor Verint als voor het RST en de Staat, leiden tot onevenredige
benadeling. Ik verwijs In dit verband kortheidshalve naar hetgeen ik hierboven
heb opgemerkt over de concurrentiegevoeligheid van de informatie in de offerte,
de mogelijke gevolgen voor de effectiviteit van het RST als inzicht wordt geboden
in de werking van het interceptiesysteem dat in de offerte wordt beschreven en
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de eventuele gevolgen hiervan voor de nationale veiligheid. Het belang van het
voorkomen van deze onevenredige benadeling acht ik zwaarwegender dan het
belang gediend met openbaarmaking van dit document.

Directie Wetgeving en
)uridische Zaken

Nota accordering offerte Verint

2aember

Dit is een interne nota aan de Directeur-generaal Politie van mijn departement. Ik
maak dit document gedeeltelijk openbaar.

Sector juridische zaken

2013

Ons kenmerk
446491

De naam en contactgegevens van de opsteller van de nota verstrek ik niet. Ik
acht het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze
persoon zwaarwegender dan het belang gediend met openbaarmaking van deze
gegevens. Hïertoe beroep ik mij op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van
de Wob. In dit verband wijs Ik u erop dat openbaarmaking van namen van
ambtenaren ingevolge vaste jurisprudentie achterwege kan worden gelaten.
Daarbij weegt mee dat het in een geval als dit niet gaat om het verstrekken van
een naam aan een individuele burger die met de ambtenaar in contact treedt,
maar om openbaarmaking in de zin van de Wob.
Daarnaast weiger ik openbaarmaking van de tekst onder het kopje “Toelichting”,
met uitzondering van de eerste zin van de tweede alinea. In de eerste alinea van
deze paragraaf wordt de offerte van Verint kort inhoudelijk toegelicht. Ten
aanzien van deze passage beroep ik mij op dezelfde weigeringsgronden die ik
hierboven heb genoemd ter motivering van mijn weigering om de offerte zelf
openbaar te maken, met uitzondering van artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder e, van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).
De informatie in de tweede alinea van de paragraaf “Toelichting” maak ik evenmin
openbaar. In de eerste plaats biedt deze informatie inzicht in de capaciteiten van
het door Verint geleverde systeem, en bevat zij daarmee bedrijfs- en
fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob. Het betreft bovendien bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige
informatie, waarvan openbaarmaking Verint onevenredig kan benadelen. Het
belang gediend met het voorkomen van die benadeling, acht ik zwaarwegender
dan het belang gediend met openbaarmaking van deze passage. Ook artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, verzet zich daarom tegen
openbaarmaking. Tot slot bevat de desbetreffende passage een weergave van
namens Verint gepresenteerde redenen om akkoord te gaan met haar offerte. Het
gaat hier om persoonlijke beleidsopvattingen van een medewerker van Verint.
Aangezien deze persoonlijke beleidsopvattingen zijn vastgelegd in een nota die is
opgesteld ten behoeve van intern beraad binnen mijn ministerie, verzet artikel
11, eerste lid, van de Wob, zich tegen openbaarmaking hiervan.
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat de omstandigheid dat de persoonlijke
beleidsopvattingen zijn geuit door iemand die niet binnen de overheid werkzaam
is, volgens vaste jurisprudentie niet afdoet aan de werking van artikel 11, eerste
lid, van de Wob: doorslaggevend is of de persoonlijke beleidsopvattingen zijn
vastgelegd in een document dat is opgesteld met het oogmerk te dienen voor
Intern beraad. Die situatie doet zich hier voor.
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Brief “offerte in terceptie(e verancier Verin t”

Deze brief maak ik openbaar, met uitzondering van de naam en contactgegevens
van de hierin genoemde contactpersoon. Ten aanzien van deze gegevens beroep
ik mij op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob.

Directie Wetgeving en
juridische Zaken
Sector Jundische zaken

Datum
12 november 2013

Ons kenmerk
446491

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop het bekend is
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister
van Veiligheid en Justitie, t.a.v. de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector
Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.
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Wettelijk kader

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Wob, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Wob, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze
wet achterwege voor zover dit:

a.

(...)

b.
c.

de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld;

d.

t...).

Ingevolge artikel 10, tweede lid, van de Wob, blijft het verstrekken van informatie ingevolge deze
wet eveneens achterwege, voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a.

(...)

b.
c.

de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

cl.

(...)

e.

de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

g.

het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Wob, wordt ingeval van een verzoek om informatie uit
documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Directoraat-Ganeraai
Politie
DGPoIItIe

Dg Politie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rljksoverheld.nI/venj

nota

Accordering offerte Verint

Datum
12Juni 2013
Ons kenmerk
397677

Van
Programmamanager ICA

Concipint

AanleidinQ
Via het RST is een offerte van interceptieleverancier Verint ontvangen met het
verzoek hier een akkoord op te geven door de DgPolitie. Reden hiervoor is dat het
bedrag van de offerte het mandaat van het hoofd RST te boven gaat.

Advies
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met bijgevoegde brief aan het hoofd RST,
waarmee u akkoord gaat met het in de offerte genoemde bedrag.
Na akkoord zal de brief voor ondertekening aan ii worden aangeboden.

Dossiernummer
397673

Ministerie van Veiligheid en Justitie

>

etouradres Postbus 20301 2500 CH Den Haag

Aan het hoofd van het
Recherche Samenwerkings Team
de heer Van Vemde
Curaçao

Dlrectoraat-Generaai
Politie
DGPoIltie
Turfmarkt 147
2511 OP Den Haag
Postbus 20301
2500 CH Den Haag
www.rijksoverheld.ni/venj
Contactpersoon

Ons kenmerk
397711

Datum
18 juni 2013
Onderwerp Offerte interceptieleverancier Verint

Sijlagen
1
8ij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts én zaak In uw
brief behandelen.

Geachte heer Van Vemde,
Onder verwijzing naar de contacten tussen uw en mijn medewerkers bericht ik u
akkoord te gaan met het in de offerte genoemde bedrag. De kosten welke aan de
uitvoering van deze offerte zijn verbonden komen ten laste van de begroting van het
RST.
Ik verzoek u voor verdere administratieve afhandeling van deze offerte richting
leverancier zorg te dragen.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,
hoogachtend,
Veiligheid en Justitie,

Politie
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INHOUDSOPGAVE

4
RST

Pl

De nngeengen ven de lendern ven bel knronhrgk erhemenen het belang en de meneeanrde
von hel Keireik,1haoonboba
De regemngen nen de benden erkennen hel pion kabelg nee sarrenwerkoeg russen de
landen ei hel knnrinvqb veer do hosnrdemrg ven de welnean en hel weizgn 0ev de
benenungen van de landen

la.iiol.lkng nanbe

Een van dala e.eluvhelreh de Caneerwa, Rijmen PnAls, waar In enkel 570 aan back new hot tanelheieien en da
ROt, opgowanon mmWCl bevel Sonde., Cvreçee OaSe, 51m Evanalos en 500 klaanan nee
Aibee 0een lag oeldde raaÂoenierrg inols beevtnernn In ben pietneil ROT van 30-it 220t te pemopieel It eerw hlsr
aerderoprrrpegeen
• Zls elarveet 1

(1112)

(III II

Lv, sier ale gedeekakr enenro tdarmneir en kwohedsda)enlen. keelt hel ROT oase, 1 noaldosel, raeeebjk
hol beslnjnenn von de genrwooemnhriplerde g.elrpersseerde envnt ennslige eniennelsal oor daarmee een
bnehagn te leveren aan een eedger sernenlenrng, ?nwel ei hel belang ven de olie landen deoralerlijk els van
liet gomnknlh als geheel Hel lIST enen de leken 00 dam roddel van twermeng, sanrerrwerking en lederen
en e,heflUfl nan eepeolse en sakheenu Hel belang von een denjelijke vormen een eemenwentung
breien bel Knnenknlk is recent ook benodruki in de gnzamnnlthe skavelhlanrrg non de
KormWiisuerdeierlw non 14 december 20111e Den Haag

Honld.lvk 2 ie geOgd een een aanlol kwebleilsfraevlen. dle onder loont nnnd zijn gnkenmn cA de
goenoeide hoo1king vee de ni.ia aan her POT op voer dagek1kse werk,aaod,edan Hel henldsiuk Is deerlel
npgelrengen aan een eignal vmlerwnlpen le wenen al Inahuleang, bI cnmnonricabe cl pweeuen en
aiepeben en d( boalailenntnngnuesonnar Hol laatste rmrddstuk ei gevep een de elementen perooveioi
waarin dee*BelillØen slaan getnmnieeie ene het ROT op eeze onderdelen ook g020lrd le
benden Veen 01e onderwerpen geki dal cce op neeloek nee nernnlrilende gangen karl en hernhg
gelemvieerd ei, leeennde de leesbeedeerd le neeietewn.

De egheilwa nov dii 1eerplen 5 gen riafeleig er In Oelaanhr mei de menen elnarbeer 70010 the ook al ei hel
Jaameintag 2010 geknald ei In hel eervlaafgende honldslok 2) ege znmnnkillsbae openeevevela
doelsl&bilQnn gelommleerd. Doertg inn aelrnassingen gnlomrueerd om deze donlslelhigen zowel nener
roeleilwnh els doolgerwld le maken Tevens is gun aarafaohdsgob.nban enge dilenodnble eeogobravld gen
eland Oeenreael oorden noor de nporalnrrole erafeinlevering (kwaldeheve) deeblellingen gelomraleerd

Boeren deze menen nldeel ei hal POT een da slag gegean rel hal lredqires een haar vroe op de
degolikse werkzeandreden zowel opereluneel els b.dnsmelig. kr neiseliddersie sesodo hoeft hel
mmregenietltearn non hal FuST geetrulysenel welke pnoner roer elsebeld valkeN zwiden zijn, welke
plagen bebbuelan en welke doorornw,kkeld deaden nrnelen weiden. Deze pieren zijn roei een pion deal
verweven in, nat 1aarpaia dal oom u h Een aanral non deze piflen Is Innens een vomschol op de
meelplronwore me hal FuST er ontwihbehzrg keek

l-lel afgelapen last set rond liet flecherohe S eneerningeleom (FuST) veel veenrelnrd. Edam eend hel
ROT 0. dynatrnek ervaren rendom da menen pobeekboelvodqhw nnihnodnrgen op de ekeoden en viel de
nwenklnglredbrg vent de Canserwus Rkowefl.n van IO 102010. HotEl1 hebben Curaçao en SInt Mengen
naast Aruba) een niaiusc Olales ron landen benen hel l(oninklik gekregen, en do 005.elianden leden
alanndnrbr de 51111e aan eEonbeer kvhaam Daarnaast in ook de ronning een de Neleinalo Pnbhe ei
Nederland merkbaar, ene er een nersnlnoveng van laken en nernnlwnendeblkneden neer do getere yen bel
kaneireva non Bennonladoso laken nvrrllrg bel Mkdlene een Velbgheb en Joshiiie Intern Is bevonden een
w,tael g.tnl nieuw manaçemenrneam aelrgeeeden en sereen reeeue vestiging na Bonaire geopend.
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Eruit deze atlsenn-rnj otagen de egenngen ven rit landen van hel Evnmksi1k hef bdeng
en de mnveaafde van hel Ksnn*n;h actief cd en Werken voortvarend aan de verdere
nettEn9 van deze sarnenwadong op basts van de vdgeng5psonen en b,nrwn bel
slealsrrchIek. kader van hel Slelut t
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vetder is er cvtwocniccg gegeven. nov. een. r kitshcotpvcrzoc waarbij in.ten.slef werd snv-sev.gcwcrt w-ot de AerCteov.sc
dc F vsscpoUtL op St MOrtLn. ev- de rckErcht Lv. fro0tLt z’ae s&esv.evtwertein.g heeft gelecd tot de ttav-h2cvding van. eelt.
mv.terv-Otiûv.ejt opereren.de cv. bofanvssde drcegcbavon. Maccel t—s. Cbtjgcactessd ‘Et Ioctr’) Lv. Portcvgat cv. de Llagv.oicr.e van.
verdoven.do noLddclev., NOor veiwoctitin.g zOl hj voor lav.ge perLOde VOst on.sev. te ZLttflt..
NOOr oaydetdtn.cj van. cn.djzøe xL-An.. Ccv- rechtshiv.tpverzoete aleocscstEg udt do verenigde stoten.. werd vcten.dCLij Lv.
2 won.tucgen. op het .SLn.t Ma0vton. een. deorzoeteln.cj verr.cht waarbc een. g
cdrag vav.4ay.ooo.- wcrd novgctvoffen. en. twec
wiepev.s. oc bewovcev von. een. van. de wov-cn.gen. cc doarbtj oav-ghoidev-. Tegen. hett.i, wordt ccv. ovsdcrcete verrcstit n.nar
wftwasscv- vav. gold. essoge%jte verevegev. vOv.cv.t hon.dct v. verdovende tit.tddtn. TWEe av.derc ?rOjOCtOn. ccitgevocrd tn.00v
van. rcchtshcclpvcrzoeissn.’teodtettcrs Leverden. veel cn.fovv.satce ap essaor cvvtecv.detljts us vav.wegc de b
kttebove capactelt een.
ov-derzoetg stIs gezet en. de 0v.dOlE overgedragen. aan. do pOtLtLC van. het Frav.e dcct van. smn.t MOOItfic.
1v-de Laatste khf.0L1vv.dOn. VOn. 2012 cc door het RST cv. kPSM gezarocevLijtz gEZv.vesteeid op de OQv.kolzdLn.g Van.
Verdachten. en. afrovdLv.g von. het doscer sporrow. ccv- oordzac& vRv.
Na al deze on.de-zceteev. cc do doelstelling dat
W_ST vctigin.g 51v-t MOClvtfv. het teoesccn.dejoar d oi-z.slog goot rsQteev. VOn. vCotcOve aavpnte vav. zware cv. georgav.csoerdc
grev.sovotschttjden4e crtvcv.Lvwilitelt v.nar de praoettevc oav.pate daarvov. ofceweLtsjccbscotLg cv. 1v-fon attcgestcccerd op
cvLu-zLv-ete soessev.wcrin.gsverbov.den. gaav.. 1Uetse wordt v.og effectiever bijocdragev. aav. de stetltghoid
op h.t octan.d
SLvst Maarten.. even.ats aan. de Cv-terv.ejtton.nlc hceldvcrvsctv.g van. dit oUlav.d cv. Üptcvzn0t gtbrHLte aekculnteL
van. dc .ST.e,rpertLte.
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vav- dr
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stof ov-derzcet dat ov.der tior twoordoty)ehetd vrnn. otet td’SM Is vertopcv- cv. waa t ccv. groot besLag werd
gtegd op de ttv.tevtv-&avlotre) RSY-Stfrizte.
iv- 2012 volgde oo)Z de uttprafltK tv. tlogOt beroep vav. het Tco gattn vnv. 2011 (z ntoordor.. rcc)Ds vetten
ttv.gev. v.
diverse ovoivnttv.i. DLe ;Lot tcrs i4t day de wtspractte v. cetsto nov-leg. setLjte voor beide verdnciitev. 30j00r gevnv-gev-lss&nf
iv- ploats vav. levev.stnv-g. Het Opov.boor M’t.StovLf gaat tegov- do LeLtsptnDte Lv. cassatie.
opvattev.d gogorlev. cc dat de vtrschttL’v4e TO’s wa0rcfav- het 20.ST het foctopev.jaat esvet scrsces ht t-zee gewerlet, zijv.
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(itog) v.iet de daadwetketijke /v.Lits Vol.gev.s Vastgestelde VEsE1. fori’v.atte cv. uLtgav.gtpuev.tev. vait het
lOST, Vv.Clar
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Es het vait beuov.g dat dtjuEste ?r0tres
cv. bo jsvoeri
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R.ST vesttgLusg Ccrgao dtt ousdeuwerp bij de 1sep gepolst. Vouratsuwcj op sceccesvotte wijze. aav.geziev. dtt
ov4erzoels begtv. 20L3 heeft geteld tot ccv. vLrtat aav.lioccdiv.gcv. ev. dIverse doorzoclsCv.ger. wet uuttgebrclde
vous ousder v.seet eerps PoLLtk cceroçao cv. de IcMA oe slachtoffers tdaeses solt o.sder v.eer d
DokislustcOav.&c epccbtLels cv. cotoueshlo) zijus celt dc horeea-gct.cgcheLd gehaaLd cv. cce. av.dr veed gevtuucht
etochtv-ffrr estddeLs de hudp vousde eLLu’.g sro opgespoord, cvallrv.a zij celtgebrCtd zIjus verheo-d Lusctccete-f
bevesttgiuscj tij de eckter.CoewLssarLs. lus de tcessev.tijd zijus d davees oog av.gev. Lv. v.ORSSPC sauseuswerlsLeg
v.cet de c.cernçoooe sLochtuffrrhcclp. iv.v.d4dets zijv. zij tertgge1seerd yOur hvv. tav.d vous lierlwuçt. Ools de
ovvc.Lv.g vous )itt wcderrcc tztLjls ver1sregev. voordet vous dc verdaclitev. zat ov.derwerp vous liet strnfprocee
cv. Le ccv. betieteeUjls advtes Lv. dc esanke.
voor ousdcaoels?aetdov.. gcrtc.lit op wltwasseus cv. cousbLv.atte eset cttegate gscedsussols)set, zijus Lv.
2012 Lv. totaaL 25 1tShu.ctpzoflstus v.aOr L3 verschuLLev.d taue4ev. gcstcecerd, wOarv4er vruse SLa. Z.cecd
Afvt15o. PovtcegaL. Pousaussa. de verusLgdc Statev.. ArtCbO cv. totte. v. ofwnclitcv.g vous de v.twoordv., bedeeLd
ow. usCer zLc.ht te lsrijgev. op geldstvovuseus cv. beslag te teggev. op rcuustv.tet ver lsregev. veruisogeus.
£c]v. de dcvie zaa1ssdoscer aLvast opgeesaalst cv. woclitece. Luider usog op evev.tceete veuwerlssv.g ‘‘aus dc
Lv.fouesatLe aLs av.tword op de rechtslicetpverzcelsev..
Ovcrlgev.s heeft vetiçLusg Ccuapoo zeLf ools ccv. reels.s rcchtohuetpvcrzoelsev. Lv.
bcliov.dettv.g gehad cv. afgerav.d woarov.der tev. aaustOt gerIcht 0? Lv.terusottcv.ale
ftv.aecL!Le ov4ctzuclseus.

op RST VtLgLg CsxtD lieoft kset v.aet ozoeiv.3tetk d bovev.toov. uiccrd. dat Lv. d eerste
litf vav. 2012 v.tet de rliorev. iav. d ierdoshtev. Lv. de oov.devde fase tcresht was geov.tev.. Daarbij was up
Ctraçua pra vav. ccv. vct It vav. Lv.zLcht tttsscv. liet Opv.boar Mtv.Lstf,te is de MLv.Lster vov.]e.stLtLe vav.
CL4r0ç00 ok&trev.t £)v.del’ v.tcer liet aL doe. v.Let oplieffev. i]av. gvot2fvv.c1& bd.aScv. (totale wuarde beslag
uv.gescer HAF 110.000.000,-; rttLrv. 45 esLtjoce. ero). iv. de esedLo was dLt o 4rzoek opversctLsv.de
eoesev.tev. hot topLc. Het is.sr lietft ov.der gtztcg s’av. liet Opcv.banr MLv.sstoLe Croçao dLt ov.derzoe Vol.gev.s

•

Het toezLclit up de toterLjev.
sav.)se%jlClieLcl vav. wet3cvLv.g
iv. verbnv.d v.&ct liet be1ov. joy liet stvafurecss
e1e odvtezev. ottev. wordev. vr egevev.’ aLs
&v.iv. toeb ev.gev.. DLt
zij dat rxes cjeev. scliode
oo,deel L aav. het opev.banr MLv.Lsterie.
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•

•

betrel)sLv.g a

reLatCe et liet MOT
ortdv. vav.

5he&ttLLLrtLjbCe ad6wv. dLe v.OOt aDv.LeLc4Lv.g ‘av.
ov4erznck sti 4jv. o osaast Liehbcv.
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Waar op Cckrnpao weliswaar startiv.forv.r.otio wordt gegev.orecrd
vav.mit roc.hits tovorzoolezy, is 00v. tru iocedov.dhiotd iv. hot attt’
detov. vov. Lwforw.ntie v.oriobar. zOts bjioorbeetd het averdrogev.
vav. ov.Iete (iv. saw.ev.worlocv.g v.rot liet w.sr) voorbereide projestfv..
Het Opcv.baav MLv.LtOVLO op Curaçao kecfL
hior iv.svs.iddots totrO Oav.dOchit voorgevvaagd, w.nat de.çov.dolv.ks
Ioacev. bijvoorteetd v.oodzaIso1jIso brom.docceasev.tov. v.it ottijd

ov.detwerp is oo oviezte v.satev. door do Hoofdoffcctorvam.]csstitle
Archit ter sprarco g0brcht iv. v.dtv RSetr do Stcisttgro0p poi. Hot
effcck er’dav. is direct zichtbaar Lv. kct gorlm.ge ov.taC
prowocuv.sev.tom. op Arcebtl 0v. keo diiarv.oeo ztjv. offoc.t p lift
totato Isocizo-aav.bod iv. znlttv.. overigev.s is de sv.r.v.werki.tv.g op
..‘trobO 0v. wst hot PA .titstekitv.d is v.oor.o&. zo,vot tav. do
twtis.v.Lv.g aLs t.a.v. de wederzcjdso btjstav.d om. ov.derstotev.Lv.g.

P.7

toot vOv v.LOLwO projeote. legt bij toIt-forw.atLo
vc,odt versc tLev4 rLktLoojo bj
cootrnLo otuo-Lozt vo e af tg praje
orbreLr1Lw vni. oe
Irkprt&
vorct
‘gtb Or*. Dik lo 00v. VOr refrOJLoS?V ocw. wot
zjv. vOv.Ltt de
CrtC.t0tO v.Lci1tv.g dLv.st. 00v. ptw
oo&ov.t Vav.Ldt 00v. tooote stLtvcjroop. 00v. rtziv.aC
tookt7wovzoe of rost.v.f
tLo vaat pev.do of a-foystottv. ov.dorzoeIsv.. WOar tv. Liet itgiv. dO
toovoOr vov. prewoeg orv.çOtLe v.tt de CD wat to.te, .0 deze dov oov. v.ioiowe Lv.pteLs l0tor up gaig
goisov.ev.. MOt do kortjlscv.g vOv. do v.ctLo VOv. do hDt0c’cSc1 v.otikt bv.ev. do Cr is de verodotLv.
vov. iv.foyr.otto nov. de voorzdo e ov.Ov-s vod30totd.
DO focus ioS s/oor 010 fot,.a
grCv.cj vordor 501050v. up de
ti.trs. Do
t
f.ntLeto.i,era,oLrs Liobbev. 00v. v.eer Octievo rot auv. c0v.ov.&0a ov. 1fbprococ cv. er viv.dt v. oo:
stur[v.g plaats up ,ot ov.derliooodeo. vav. kev. v.etworkcwrbgrs cv. liet vLv.dev. ! cov.tOct0v. dte
rtfv0iv.t
orv.&fltto SL n-v.0v. 0v.Orci’0v.. tev. hOlioc’f )tlv. dt ocspori
ovokerzc0Iev.. Osot koo.f goleid
tot 0k’. tC V2v kiOt nnvknt Y0o hcoL?Voeee. snhov.wet1g et t1Lsav.s vnv. v0rscliitLto4e
tav.der. eis. Lv.forvv.citio joy av.4tre
ns.tpaftoitrs. z& is de o’detcv.cJ pro ectvoorboroi4w.cj i.v. ovorteg
gftvedev. v.oot lwt opcisbciar M Lctori.r cv. lOsYps PoLiti. C.itrito (iv. casic bcus ‘o.ro) WflOv dOOr
ovsstdtgkodev. ov. aov.tot
rtiv.0L tO
tpVerzoe)oeis. WOrOv. b4piev. tiggeis.. DO Zi1150.v. .1.0
votdedev.. nam. de vo tgostotd steerpw%tom. fnv.. kt RST zjv. Lv. OVOI Leg overg
s.ov. 0v. liOIJbOv. tot
icttetopes.de prowo0gdoctcts.is.tov. Cv. toptv4e
OrzoO)5Ov. gotod. WallrOo/0r ttwo01v.Wid is geteCt
Vam.utt do Stuurgroep R.ST
Ptojostourotdtv.g lieo ocv. tioctisclio fase goev.d. wnav ovidav.Io.s oom. tekoort OOm.
cv. do eerste kot vnv.. kotjnar v.&om. er toch stods iv. Otagole ow. tijdig voor tt sb.uor
groep zakeem. oom. te Lvreo. Cv. bcvo1icv. onls do )wa1LteLt te waarborgov.. t tt.cddeis is do ofdoLtv.g
Momitortm.g
Iv.tpIoc volledig up tr)zte g ovi.ev.. ooio.
r
onssistev.to hoo tv.w.Lddels e’v.
volwaardige to Iostot[cv.g b v.sv.. kar rot hij prujest’oorbortidiv.g. tse ov.t IoIotLv.g vav.
ctam.dnard petsoov.sdassi.ots v.oet v.ocor aav.dackt voor socoate wsclca dv.. SØOtOLO os.tOct0v.,
atûercsktev. vOor dt CJ, opv.oOkitv.vov.
cv.gev. Rli0rcli0 Dv4Orzo0tev. fMRD).
bov.Isov.&ov.do rCcht5hsLt’ vOrZofIgOv. 0v. iot
crv.oatte hjehrov.. ov.dor av.s1or tot do
tah2v. biv.v.ev. deze fuv.ctto.

tischie bwtem. te ptaatstv. dl voor kit STvOv groot
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2 t KWANTITATEVE DOELSTELLINGEN
Binnorn do kwonlOolteno doelotokirgori roots die lv tabel t 0120v gotormoleord. wnorSt dooS gobtiiik Is
goeiaokr non oondoor OSt O2tplofll00tr 010 bonotenonk, mol oortorssnrgov op base non 000000Mtdoflde
nzinhlov. Zo ie hol ooniol ClD.00rotrekkltrg.n 9e,nhrept De nerolnekknagon door de CIO olomede veel
otidore werhooorobodon ge$ntfl0000 floflnol7k 00001 00O 0000fl 1fl nelWeflo,dvOie niet do lobola CIDs.
Up dit nodordool zodion vool de CII) flÇ nonwqneo nov onder noor de Stuorgroep ROT moer ohoodelliko
doelsiokotgron wnrdov gelnrtnoleotd ç1ortohl op hel RST en n de per 001lk.Pnig Qotormotenrdo
040dOnllgObcndOfl toe perogntol 22 Ooh to hol omdat soidonhteridosmero oh doo{steloig horonn to
oomofton Het is nameIiio ebootinne, gotjakon om termen de onderzoeken le kuoflev biezen voor
stratogishe ovderzookooobpnlev ntn4 le 00nn 0000 getkhte Ordtmmlflg van wmmteo In POOlS fl00 het
eoOItOI neidonhlernten.iors 010 kaal kwsnllollel doel to stekon.
Op aanwijzen voo do Stcoitgoop ROt in hei oeniol RoW000deCOmediOfl alo dootslebog
toogo000gd Hiereioe hoeft do Slivizgnoop noor dodwonhoIijk 0 kiozon, or, kar zij 0100 een vroeg emmaro
Sttofltg genen nororog de naatkogobodon

o.w ‘20010 op
betoog om in

00fl do

lirdo00o C,*nisodolM 2071.2075 non bel Oponbeor Unnoleon. ono retnien de oSlo
zohen’ en lronwa,eio notning ettd.n, te ttetidie.pendiedort cv hel OM, Dow10j 0 het voo
2012 good te blljkofl nnmoflirflnoeifl 001 Cle keteopwIvols. zodol do keiOeio von hot Fl57
lor zoveel nmtjetllk poflijor, gedorgofi worden. enen zoveel tflogeil oomenhong na de opopnom 00110001.
de oor zijfl de enplode 0000eoido deo10lehrçnn oor do oper000nele ofldetstecotnng 10
porogrool 23

500 omihodiek zin da opo,atoirolo deohoeliogen ooongehjk opgeotold oS 000lpoofldo open Enige
eimprnsigofl zien Qed000 om deze doototethogen mrdetenh en doalgoonS to nikon. Dit 4ldl zowat
paon lol kwoolirolieno deel in porogrool 2 1, olo noor het kweitolieno deel na pogoI 2.2. In beide
po,eolo,l Is zosool norgekb golold ntk10Cog te 200100fl op hot Oieeidnprn sleonlo noof cie Besfldiegr

2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

—

4
RS T’

VaaeÂl b.scbehbere nnrroealiebsbe.lean
erlormaIe aan lokale pelitieknrpsen en andere
opepoeengkauerwkee, lsarod. eaenui RST.eprepenrng.wndeidelen en rnzirttren vete dO Sbaaproop ROT rs lot
mient omoolaan garde oerukeledee RVT-eevtrrjrngen er 2012 neer geddlnwroeeid omlerdnnken dienen te
eevrebren, gonlen en meerdere spenireke dnelgebeden Op die manier ken da RST.caoanree
doligerborrer worden engezel De betrvtrnrine denlgnloedon slaan in efldei5rearale rabat wenrgegenan

22 KWALITATIEVE DOELSTELLINGEN
Vemal do Simeatgenep ROT en vanuit do veroclnteede ROT-onderdelen is do kelniotie oaurgwgouen menr
gnp te belgen op de gebindeur waarop liet RST in de bineige werkt. De werkdruk lournert het ROT vr, 2011
o,wormuiote,d oog gebleken wol een groee aareal oseromn tot gevolg. Dit berromeen gelet niet eieren
breien le tecttoehe teams, nrear zeker ook binnen oerdewleurrnnde aldebegon als Dugrele Benduse en
STO Het a dan ook aan belang om oor do narvdriionda aldebngon iedere to stalen op basis weetvair de
RST-copecged meer gendrl Kan werden ingezet en waw,eee deze waar nodig ken oorden algebakend

Baenonllr eideren. Veerleglapaung van beondirigen die voarthemon eet eren epepaua,greunderzeok. op keoee
waarvan overhnrdoaml.nres waadmegeletr bonnen ndlkn om bevaeloe normen von
0 de
loekanret t. vnorbaman olie bonieeil#en

Pl! mooi- en 2fakwlomiahet Proces oerboal wal edonnalro die geen delrakkurej heeft ep lopende zaken ee
een apeperrngeam-udeezn.k of die op dat naaneril nret eerder noden onderzocht. waar wel van kelen9 ken
age een, nereolgstapeen na liet kerreiledoe onderzoek

l!noeigoogopeapnrlege,. Rapeeloge met da Ctarrd Ven cohen en aan000 van de denOero’g
opeperkrgsendemeek, woamoderd. lol op die nmmenr behaalde mauilieen en eventuele i&ptnlee

Cbsepeikzrgnoederoehen. Hel daedwerkok1k wrd.rzeeh aan alralbarn leden door peldia en Openbaar
M;rfltOrm

Ptofecgnieru Orromnore weert,, onder meet dealeteChig, airatngte en gekoppelde tmnnln netorent oorden
arlgnwerkt hergnon ets leidraad zal ijeon dienen weer do redactie aanpak Ven een eqwer0930tidnrzonk.

Pwjendooretel Oocumenl waarmee rnlarmahe utt de pmwoeçeee nem,ki wordt waarmee Vnrvolgetre een
nonereat enomulel noor oriderdeek wordt gadnarr meI vemiatrbr,g van het eiralegisid, belang,
rondoenrwawden en lirdaalre ouvs.lartnren

Prunoegi*rwrreirf; 000emenl waarrrwo aan de henri nare in nare. rrwIente bosehibbam rierrnieio en
wneglacromn een keolisoog genomen ban oorden om praloct deadoorkehik in vnerberoxing te nemen

telieee dedatebngon hebben een
De gelrnrleeerde kw
arerbitwee karakter Dear bapeolde
eegbedan, deels 9mb TGO-erzebtwn vr onmlerbezelltrrg eren do bormafa, 0 het rrrogobk daf deze
deolaledingen roet bnbeald zuilen oorden, De zet er een dergelh goed eerr hamerde kende zijn. onder
oewnnimoordeIhbrekt een de Slenmr9mo.p RST 0. bosnhrenen daoleiehrrgen nonren erdOor liet
arigemriert lsoil’.snuarlel Tor leekelrrnrg neigen teeenreder oog do dotirotwe aan de notnahdlend.
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up alle etta o.dro. voo. swL-aotowatEoh o.an Volaoetowttch te psjzoçjeo. hotgeto. oog eeo.
aoo.zteo.lj15e beo.?arto.g ooo. uperatooo.eLe sver15osreo. hIj kt uttwr15o. voo. ta?S zat uplvereo..

Coerapao. Op ArsebO zjo. bejio febrart gespve15tofv. opgestart oset VrA oPA ow het door heo.
beheerde r.ttiao.t ;gsteoee. te 15oppeteo. wet het 150 tooyo.etw0r15 voo. het l?ST oo15 daar do ttegratto
wet SWMlT wogetlj15 to wnISeo. Middels ceo. gete15ed coo.veo.ao.t owtro.t dota-oo.tegriteit hseo.
het 5ST o. d ‘‘tA/tSt’A os er ee. wso.tstevttt osveooe ooteoo.delLj15 goed eoeoio.g voyteeo.d voor de
voo. belde o vey15eo., cos vervolgo.s de oo.tegrotte wet swlMrr o.wgetojls te wieteeo.. .‘s
goede s we.wer15Lo.g wet de betro15kzeo. partjeo.
%jo. Eo. ohtober d 15eo. daadwerloettj15
gohoppetd t heeft RST vesttglo.ej Avscbo to. staat gesteld ow up dezelfde .-o.o.Lt t’ wer15eo. als alLe
ao.dere ToLSTvesttgio.geo.. voor de toekcowst (201.3) Es depLooo.Eo.g uw de betro1515eo.
‘tiogeo.

Lorgdrageos uperottos keappeUssg ToST-wetwer15 oOt Sodt
voo.of de oplevsrto.cj voo. het top- ;te,Oo.s to.jao.L.avL up Slot MaOrtOo. wer15t de .o.tearatte h;eo.
Liao.t to. sw4ollr up basEs voo. oeo. soosE-avto.satEscke expovt. vergettj15bonr o.setd oLheatee

teoho.Cçch beheer oo. rapportage verder defEo.itlof vors egeveo. waOraseo het grkeet zoweL teckoLssh als
iwooedyeet geheel up orde i Het voorsatEgo PNLlNk. sgsteeo.s t; tocttch o.s geheeL bito. gebvtst15
gesteld door zowel K1’SM al; RST vestEgEog Sto.t Maartto..
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kleI leien heeb rat dat
a hel eennhten een nedarzein naar edeerijeenlonnen hel
Kerninkrljlt. dle pezise de mml is llaqe.Mis dan wel hel
georgaleteerd eerbied wur’n ze gepleegd worden. ene errerlije
ledinrin node reuhteende maken en waarnoerde kunt new
kwalkallel en kweemattet btjlomone npwersegenCkeN
rredeakaeA is
b. hel werkte,, van eboerdoek Ier orvnermg San tflenngcrate en
internatenrale eirzoeken lat renlennub. nneemear hel berreb
reuldiltuga net bendionrg tel eredrrpen, dl. gezind. cr0,1 is
tneqanois die eet hel geargeelenerd nelhatra waar,n ee werden
gepleegd. een .rrehge bomen cçr de reohbmde maken en
enansoen de lezer nee kweltartet no keteitheltel bleomme
porürosCapielise rzeker le. en
e net op nrciemeis Oede rederiseuring genen aan ee legeunre
leunend,. bij her eerristeen een mrdaneek naar andere nrisdnijen
de de deal. rndktmde errerg aheaklean lngeoaion neer dier
beeisale eereleedrglreden nee disr.ren ere, nnsisdierise

ie_hel Iiie, nreq.iijr_maken.

e mal. h georgrketee geenlenernotrdjdende okniseitelt.
Dele ieeerflwmk!flg deel net eI een de eIgen Udrin ene de portie
eend. endin De landen Innen de rooranedirgert eis nar noermen

telden nar, hit Kenkatflir benosllgnrl dal lii sMt.,nWelbefl Wr een
g.zierontt rechwdre.eerenwmkhrgoteenr men de be,eteg nee

a

Aruba

II KEPNTAdEN
Adroawis het RST eredddite to jea, bedoel en haar leken ander eren, bij wel en pratend ntn uditgelegd. is
gebleken dal de rnndhng erom oriseltrenlg 15 Cen ecnenlvnlsuirurengeft Daurneesl rijn er ltr de lncp der
alert deeftaber, let hel lIST twd,l gekomen wetkn, eshleret boeten. roeI lol haar prin’eiln taekslehrr0
beheren, en er nunelnge geeeten leneel beoleg blijken le leggen op de terontnkbere Capelileit. Hel
komende jaar zal hel 1181 den rok een bewelprrg Øaan nnehen roer heen oornpnenh&ijke laken en
dieldelling. Hier lojgen 2 belengzrjke normen van rogisganorg een lee Crorrdslng

bwahierslre1euisr,

In hel deide kwariba een 2011 is het çertendeots eenneewde rrranaenerdteam van hel POT aan de dag
nert his heli1en aan hee, s,sar op d. degetjus neeeatrdredan, owoI apelatlanno eis
bodrrfimatg. hhnnet lo un eerdaj onedra.patendi thens naar nO gekomen ise lerisijn een
esepeisrrd. werkIng hebben up hel mr In de bneedre In di herddsluk zijn die. nerneeld in een narrid

3. KWALITEITSTRAJECTEN
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Het]vø ket uitetes4oLtjIs koeuer.{& geer.oernour.voen. d brief voer. de wertogroep S1aen.oeen. eclitor oonl.noosteng voel. liet lOST prot000L
zoLs voorgsstetd door de wellzgrrr.’p Tlflen.lzftv. op dit erne’.sOun.t unLt opporttdLnen. geacht; arusdot in. tni.t ol Cm. Ovatieatie vnus
do poUtieJ.tpser. en. liet resTte voorzifn. zat doz discussie darLts worden. ergoer.oernen..

0taunJeun.

2012 nuet

bovrusgoewer.r.de praIstCscko ofspraleoen. eer. worlowijzoe’. roun.d de tcIsote stuurgroep een. do stuurgroep lOST ten. to CtCnmv.n.Cen.. tse werIsgroep
odvLçeert voorts wat betrofe liet l’rotncot lOSTaous de Mten.Lçtern. vausjustitte ons., de huidige werfrdgrttep T.Laer.Iseen. dlie vensrvtg ttpdrttctnt te
lizwr’ werlizooav.kredeus voort to ztttoen. en. eren. advies uit te breusgeer. over do vraag, of oer. op wetIse wijze liet pvotocstjur(disci techen.Lsck
aan.goonst dioun.t te worden.; ton/eens dioert to worden. bezien., of een. str. lievOtre de voornsr,etde werkwijze roen.d d toIsOte stilutrgroop Oer. do
stuurgroep lOST oan.teLdtkng dten.t te zijn. tt roer. liorsieusierg vOer. het protot.ot. tur.dieen. list]VO darto boLaot, zou de wouterrroep er voov
zorg d rogeer.. dat de 0.etoidsgrofp .sT beshiIst over eren. sttter.dpuen.t. slOt op liet eerstvotgousdjvo er.O 12 docevrr.ber zou lzteesu’.eem. wrdous

tse werk_groep Stour.Iseun. advLsoerd uiteirn.detijIs attorfrt de MierlOtOrs van.]ustttie ow op ketjl.eotitieet viorpoftijern. overLeg vOer. 12 derrn.bev

noten. 10

tsoor do rierIsgroep is verder gocoen.statrd, dat ketprotecot lOST v.og uitgaat viie’. de ituiitt. voorofgoaun.d anus do otno
elige VCrflusStfr Les/s
okttobor 20W. Hot is ei.if t frmOgdttjl1 Dr.’. voor i erotn.otembor 20112 een. ofgewo geen. in.lioudetjIs ns4riCs to goveur. Oklr.trCeut do
door t.’.
liet stotood. tf inyzLen.. tse Vrae’.dtdf stOatIsutetdictO vertiocuctien.geun. er.opeen.wot tot boziv.rn.Lrn.g. of eer. ie’. Lnv’jey ietprsitocot din.t te
worden. herzien.. en.og voor de evatunttein.emtn.teer. zoL gur.oow.cl ten. nrtClizt s’o voer. de lo4jlzewot.

frotocijt lOST

Stusten. lOST Lie. rLttr tot
pocliefdul. MLie.L&ter vav0]v.atitte
zLie. voer. k vrtwgttsdo Vaen. dO &trdtLhn.g Vak’. de lOST tIn. tLptL tot de iasttL vOts de zoopsrief ter. ztjvu ver hsY.tsLijos hl.ttOl
[ttr to sokwze voor oren. pvnlotLscir rptosstvg. Ons’. do fovw4e veto
ioortro.gsLijer. nlcten. de loLief .n3Or do nsL’.’, t v/et
fr/t.n. wtot
vtseerd do LoliL stuneIrsroep vSten. liet tav1 o 1toLt do reSte t seveer. op de bostrjdter.s vttvr. do cr rr.rJro.tttttett ter. Itt Lcten.d.
p twtctt voor do
af.n.cyen. it3t drrs ten. oorste ten.staer±ie bij de .okflt Stuuettgfrorp.
Toer. non.zteer. vOl’. rIo se’.ri’.httev. n/fln, de to)te sttrunvsroez, dte oie.zÂer i4c1tnssj stoot viie’. liet oporrbnttr t
sstevio. wordt door d’
wor)ogrosp to.n.a.oer. aaun.bevotoun. do so
e’.stottsun.g der. SvObtTWtJzf zovof t
tijIs oeun.vorer.’.tg te IdItder. zijer.. tse bVtdrLe’.j kirnviirn. Ligt gCedstedLs
bij lift ûpern.biir Mrrn.LCtrt. ernaar voen.zecfop g.ur.d ooli. bi] do Isorpecliofo. tse loorpsokef w.00lOt doet uit VOlg. do torot Stsrkrgrfrftr
via de tocOte stuurgroep wordt sijf iun.førtir.otsf Over
acJOttj)?f projerteen. Lun. do terLa.doLLjli stuurgroep lOST tusgebrorkt. Teze
stuurgroep lOST stoOt OVCer.emnl.s oen.Llfr leid .g voer. jif t Üte.bttor ML sterie. tse ootpscMef t.fzijen. ej err.oclitLgr4 mooIst rItti ieit VOus sle stuttergnoeo
lOST. 0.estutt orm.tun.g over o
rzoeIsivu. eapocttsttstcedotiusg lOST Oer. VOOltgCtkn.gsropportogOS Oki*.tttVit oL1 projectousstr ..oeIsf in. van. de £tunurgvoein
lOST vttLL er. ov4er do veto
.:oorstrtijIskosd voer. de stucsrgtoep lOST.
tsoor deze afsprrrnoue. ton.d de tocztle stuurgroep eer. d stuurgroep lOST is de positie VSr.r. do Iootpscliefvotdoeun.do gewottrbargd
tsaOYus000t is ovortoun.geIsotrmeer. dot de lzovpschef getwfonmsord wordt doot de vrraestwoordeLLjteur. VOer. het TO_ST flOen.goaro4f ds zttIser. Wttiirftifr d
Isorposhof door de Miur.LStOv vtteeutsttti Ion. wotdus aflusgtsprot.eur..

.

Ket 1?.ST-PtDtOtOt L ket nfgeLopen.joctr ku.fdrddrf ttv.rdtdr. vuegp voer. dLcest eweLst. wo5rouLet
str
Ldoroqn lOST. e.r.a, wttd
b lhesO4eLd Ler. str wr)rgtocp stj (Advocaat rgOL Sent Maarttun), rt. LOtdr do wevogvoei 3taun.koer. f-fo,fdoffcttr
weu4 Pa Artnba). VCtv deze Wel4Trnep v.t3fl)0tdvr. Opdhbdlttt M rrLStdv[f, kot losT run. ktt Coltego voel. h tpscke-fs siert stLt. ir opdtoskt
Otter. str wfltogroqr !dnrv. brstoun.d ntit jit f
I.rrer. VOer. dOen. dvts OOn. dd EL Lsgroep lO.STLIl. lnt vtrtfer.ci vdttn. de edrdfnd
4cit «oun. dt
sttd lOST hV.ft £nl.Cttktksekuiun.sj VU. do rot VOel. dO iorp lef rl. de vor httWOtun.Stijhl. utttflr de
WCrSb5p StOitrr. øY.tfn.t tidt ttre V
Muv.LSt0r v]rtstf. ‘.IOur dOJd d vrrttun.drtrvgoiv. ojun.sij do Ln.werot.n.gtrodus. voer. de toLjtzewet PrUto wtt he
nq.lr,ep 0. luJZf.’. “VOn.
Vtaajd Zt.tn udt t itttdun. On/Ot Z€lOtI! Oer. W sntLjIQJietd Vitro. attun.paLs.g VOel. ktet ?tbt000t lOST n/Vor utLttcpor4 op rrr oriatirrrte Yttnn. de
jt8S.Ooer.SfSutWrt PctLtr, !s wrrlzsjroop .t’5Iro. POwSlW.
t
tijto os/er d en.OvDtLrn.d5 pndrrk.een. tot liet btjbeloreil.de duf:
rvttetr4stijki ceptlrottt
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rode Bolerdagroop ROT von 25 angrleive 20r 1 edo 0090mwawda 011-20 vemhieulorg onrorarueerd, woerkit ie
aangegeven der 20% non ranceeve oproerbigaoapacneft overreden nog oorden, zolang Ir ROT-breed con bel wrid.
van hal laan maar rIot 0120% ovorSChIhim Daatij ft teSiero .rmeld dor do vooraan cm Nmnrie daarin rrozren
Oerprorkeran ee rsrbezoan er dor er gen beroep op lef ROT deto Teer gezer zou kunnen werden op ge000lek.
cridenleuzbrç

siuron.

De opel van her ROT bi) lokale TOOn helden tot op noden bleede een iot beslag gelogd op de
beschokme blonde rnmddolev. Ineen aan hol ROT bi1 dergeb1ko zorderazehen me warder nevoeftepmekerol
dan In hei geval non onderzoeken in tal kader ooit da zware, 000rgohleoerde en baoooeilezsletrre
nonrormelded en bekoort ook gaan aulonrerome te Of n. door connr 00 voel non oor ROT in1 dergehilor TOGo
ozvwn,asr aan apr vergT de nok ndn*kekfke vloteronnrrg van de norrwsbai botreemder en oan de nenisf er
dol over de RST.rridezierr uorogwoordng ie znr,c+erborjd oor hel parienrent Voor 2012 ie daarom geerzki
non vel zoals er Str t de voer op moOIere npvporrrrgnenmnrladen te wazrvrobrswen op 20%’ Orrulot di rr
2011 riet behaalde, zei roet no heri1krz nvrortweordrrgkair, de Olooorryeep lijsT loot mwdrukbeftror op gaorr

3.1.1 fropknefte . roo.s.lanooo
hel ROT ken nzzdorflr çantzold zo. Coneaners R4kewet weden hrgerw hoor lidjerervi aan) endernoeken
naar emstige ndsdvçoen, orders dier grensoeandvrlderte georganiseerde vevovalolo, weI0ww leze
nosdftoon ccv ervokgo inbreuk maken 090. mlarteoe0e. De rzewqnbrg van RST-nepaadad en .m,deelon zal
in de gevakev dan ook moeten werden ond.rgeleadnl ki ze (leter-izoadaiw) Sinoigmep ROT Weflte zinde
2011 wordt 000rgnaemev rinor hei OM. Irene de honldefhorer van blOm nier Aruba. Hiermee wordt ene
gabraalg idmnn de reguhern verentwoordlvgsarnwrvve van her hOt, en nova ievor,s weer mud gedaan
aan de gozanrnrd1ho zuggevachap over do RST-n0900rled aan alle )er)lendee de zOh nr dergekjke 000lew.
uoo,doei. bijerierd nO vrrdorsia,nidg val, lat ROt aan lokale onderzoeken heeft irrnrrers aOld gevolgen voor
lopende pro(enten van bel RSI, do verdelorg von zopacilad en de besteding van lrrvarulêle noddolon, zoals
der voor aanvullende bijstand zo. ovdornlouvrrrg door lokale korpsen ook zal gelden.
Overrgerrs geldt de Conseraus Rkvwer Peklme met snor Aruba. woanvee hot ROT Voor war hieruIT
dol eiland gea lookr&hing nul, torvwol nroA honden aan hot Pralennl ROT, waarbij deze TOO’lzakrolkrrg
sponkaker beschreven ie als incidentele ondersreuioq’ Deofraasl zit er eau wovzlerdijk verschil iv de
rooie waarop norsalrifterole edorldov ecn beroep doen op deze cmiv van ROt-wiel. Ook zijn de TGO.
eraculaarden waarmee her ROT werkt op de Nederlandse TGO’oirocroo,r georo, eelhe ci hei Oordeel.
gebied nova serrpebeeg net rodei erdol heolbaorzi(n.
lv 2012 zal de azhrieie capaurtnrrmerdelotg van hnl lIST op Slourgroopkqnninmnnrsron
nodnakbakfter aamr de orde kronen Overall wosreel zo een belet beeld Wei er rn iniaal door welke nnreelr
golzoani wordt wannoer een beroep up hr1elard na. urdezldevnnrç wordt gedaan door een korps, en
ontslaat rrrew botwarsnladge grip op dete vararrtwooidelijkherd Ikleraard vordert alle onderzoeken
edwodeO(k praat, zolder de gazagunasirge aormraraerç Oerr he lokale OM De (aner.kstmd000l Smuregr000
ROT, waar order weer da lokale rdeddn4lnvewn van .hcieore deel ver marntaken. beperlo rock lol
nrwerzoskvzoooienng. tnodehrnj. nmrrdorkrrg, oiolornnvevj err onakralm vier RST-ppsnonen, RST.ceooeeoil
en ROT-middelen

De laj wei cv protenel oepaokle raaksl&kng van hei POT heeft voor 2012 aan Iwoetal botangrke
bndcietlos,woer rn de volgende peregveten op lv wordt gegaan
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nenwoiekrglown heeft residdend es rook zorg lv
&agnn voor hol veldeN.. voo zdiezo0kov
a naar greneoter nijdende orrnkrral0ed bedoeld ir adthol 23.
Tweede lid, van de lowCr Openbare .Rrrdanes nier Cen0000,
von Srrd Maanen en van Borrave 20rd Ens3aaos en Stre
b naar
nven, dt. ge.n no anno ei ireqoonile den wel hel
georqoresnord verband waarin na worden genlne Onn einstoje
rrdizeuk op de reoldeordo maken
t. rat wlunarrrrg van .nieneipooele en lnierrnrlrznolo verzoeken
tol renhlskikp met betrekking lol vloeIbare leden badoeld onder a
vol.
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rttkhootp otvr. gvooisor4o woag .‘oar dtovr.stoo. riO.’ hot R.ST 1?0.o. gaavr.

oorJofpritLoro.’vLttr.derolvr4e.’ data ga

v”° h;r

tot IOLOkOkSt 1)011. to0.tlt COev.tfr C.TX op C14rnao: data gaat VOrsck14tvo.’ VOor.
.‘tOtrOW.goViv.goor. 11.001
dostaet&r.trn osLs dozt; dit vroLtt to.’ aI140r0 osor.pa cs,toa vtU1gtetLevr. vav data. tsnrbt .‘or. oonln.

dit2v.t daarbij goed

wogotijls

Iw.tor.’et/bOtlt l.’terrqtLo (zowol va.’ r.wh[ttt als vasto ttjiv.otv.); dia is loO 0.’ dr iwi11dis trc.hvr.isolo
tvr.worclt doorovr.tv.’ 1*oLd, ooli orvtrttst dit .‘ vft uItvRtLO.’ tlteporo Iovvo1s va.’zaloe.’ die t.’ ve’
te vor gaat voor do tltctistiio toctws. oolz do capaoitottsboLosttln.g vos.’ bjvoovbooW to.’ irv.ttrtv.ttcr

islo cportf.so wordt.’ goototd zij.’:
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ivr. tctflosl iDsy

daborg’:

bthaaLd. Alle (449) gegove.’sdragorl

do hooiberg wotttt groter 017. dt 910111 ZLfiV.OY. tot L.’ 511 3gfiv.ow.tI.’. gJoonsdrllcjers
gabto 0011. dato op. hotgoov- vorvoLgeov.s op Ictge.’ t.’ døorzttiit .‘r.ott v/otdtv..
tott tovtyt zoh’.’tt proslotiscko ptobl.’ (apstagsapoJtoit) als org t.’iscttoriclit probt WO.’ (wis gaat hot
doorzaolooiv.) op. T.b.,. dit ltwtsto is .‘projost opgostaft orvr. t Lcldots to.’ Ctievr.t-strvr oppttc.atis aL hot
digitalt brslog zotjhor daorzoo)ba0rtt t.’ vtr de tosctisck tov.&s. toit projtct zat atodia D0i3
vordor tcjtroIll sOos.’ wordt.’.
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c1* afgelopoor.jaro.’ is gedna.’). Otsosroij is tt zie.’ dpt de c.Opacoteitsverdttikssl zislo ior.r.r.tcldtLc vtrhorodt tor.7 Voor .ST-zaIO0.’ ‘dI 22
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covr.forw do opdracht t.’ htt Tt.ST]aarpLnvv 2012 is do afdotlosg gi.taL &.cprt(s VOor, hot rST zich t.’ de Loop 1)014.201)2
orr.tOv gna.’
ta(geou. biv..’&. hot nasr. tott is oott beter wogotij(o od0t Lo(ooosl opgol6do fr.uu.cttoor.osrtsso.’ Liv.Wdeis RsOor zottaav.dtg oigoor.
zalootv. (zoals tgitltztou. Vos.’ totofooors t.’ a.’dero gegovtvisclvogors) Vos-wortit.’. 000rvoor is t.’ 2012 rv.og wtt voor ee.’ groot
doet gobr-ctils
gewosostt vos.’ de dlgisolo facULtoLt01 vos.’ lootR.ST: het kPC heeft tosr.r.tddels eigt.’ fasiliteito.’ liiahVOon
fzessovr. up

af tk DLgtt1is prise lo&t
&ao Tcjo V&LvL4S 0V. 0VOYZO0Z L0k.t( C
t V.tOOV.
govoov La btktiso1e ro vossvt atisoi. al gor ico oieis (wart)?iol’e.. voor erzo& EfV.tt
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taa4gMVg va Lto Le*trtj 1tOLO wot,.
otrzclit
Cp yiErt s OktrSttS bj
za&. ow.trot
rporlosra&. htgo voor zoot bcoi4 oit
Of rstf zO)Ofv. op 1l Stbisd botrofft dit daar ooit godraotd
ris .s v so woroig oaov. iot hot
TeaI%E.ostrijdhg
dtron&ogru.o Vflt Inrpt ?ttLtLO FtfVoLOs4( t do afd0tibgjtugd £V.zedeM. VO V.
l.LPC N. f oLjzr wvcho is
ortot4 vft ttV vfNOtg VO.’ t
rottt Zaw.bt tvtV.tIt Lj tWff a-%o t
Otr.otVaV. litr.o oaUrf.
2ota
oVOtotVf » jtCtfi is o.’s1fr 00V. a ijLoUtdt data-istorcqtLotoot op do totptt00avi.’oj
va do nfdotw.zj igftato extorLso getW.?ttt0rd
i.tf vr. w5t ?»4W. waorbj tovovrs
ogovr.zjP g OVO vr. Voor ott tofrfatt 0Ts op Ctzraç.00 OVOkWtS voor htt Lj R.ST
ptafltttf OT-pfvSovr.OOL

Voor de orrdenotoonarntw eldnlrrgnn toch do afdntrrg 000 air Ognielo Enpartisa vee hal ROT brengt deen
allo mal zkh irwadet bij da frtzvr 0ev do vnpoobdt prlorterirrg noodzaltdl(h zl ei(rr. hegaan ial bonn lor
vorn*derde aatetoe nrderntevnbng. Onn3al de bmoh b,rnaa de lokale korpsen os da gebed nog rwrrse
biedt eet nnrwikhakr, lda vermvavhhnq eekler dal do maao naar deagellihe ooanni005 In verVe Ivltando
noa vader zal boirenree Ook haalt da preltrik geleed dat r.aermare reeheroheeto meet kaan1n Vojgen sein
doize otrsperrngnrndlniden, het kninepop deze saaniatoknohe oroiedesnnrng deeds 9nila. onwIl Voor de
lange ternQn zet gestoord gaan worden no moer Mlnnlngedades op deze vetgebloino om daairnee deze
hosni; en ervaring alsnog ve te bonnen Ieren Hiermee zou tngah}k beter aan de oonetne vmaa oolesan
hunnen worden
Op het geleed ren odwoeplin hooR het ROt lede loop der Oren een trekkende rol gekregen inn
aanzien een de optn*haling van nieuwe leclInlebian op Ceraçan en Ont Maarten, waardoor er een
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lnn,r&ato, Corn ,or*n,rn, farflk.vï,g .n rzoi.nr4.’onirrj
Vanlio de na
werldngsgdoaohre Is hal ROT de dgelopenarnil relaIW vaak izigenomogoe no gennaegde
ndeotennlrng door oolerne paflwr 0k gelet niet vloer voor operellorrele ondersikanlng oralo de dkitala
er 500, maar nok en eenden van hal laclllhaon aan wwkiiandw ICT-workplntikon, noranro,
opiaeinnq (anders dan door lsrlrntrrrg), niervegke en aroinre opmorringmrnkleke.i Onndel dA een geel
besleg legt op de llnançretr ee penirele nier van het ROT na vanuIt de kenlahen vee het ROT oneloninliPt
Is. zat dle ondetgnunhrO !n 2012 worden bedrnrdiijd dan wel derft oorden algetmvwd Waar er oog aal
sprake In een deze ondortoonlng vilten op oohrkl gestelde alnaraken worden aangegaan niet de
betroewndu panilear niet ander nare, de voorwaarden, deur ee wodrakvrlglnrdd van da botnellwwio
orntarslalnlrg.

Toneo haalt het ROT kanple geronen van het noomernet, nee de petnikhen landen oor een
onderlinge regelIng le ontwikkelen le Indeda ownorwarklng lunsen de ander op het gebed narl TOOn
regaleran. Een detgeke regehng zal worden neugeneld door da beernidren mhnisleeo.
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2012

cciteiv.detijIt ccv. croordetEv.g ptaotsvov.d.
vav.wegc de bcpevItte capaciteit t’. de sttevrgvoep RSTjteLst ooIt kier altijd verav.twoordcLijIt voor de verdettv.g vav. dc ir.zet. 200rbij Itwav.’. het
Voor dat bijvoorbeeLd ccv. betav.grtjIte ov.dersteoeo’.Lv’.lraag vav. de tA fspocdptaatetv.g) v.weot wordev.. afgezegd öw.dt de iv.zet op To veeswlie op dat
ot’.nv.sev.t voorgiv.g. T)Qorbj vcrelsev. vrjwet alle gev.ocv.sde casssev., Vav.v.Sge vn. veiligheidsrssieos cv. a brc.isrLsLsu, o1tgcbrcl4e voorbereidiv.g cv.
voo’. Lv.zet. ZowC vie het vogpvv.t vov. bcdrtjfsvoeviv.g als vnv.vit persov.eeLszorg t’. er gestvscrd avo dtt aav.tat v.og tv.ogsziv.s bLv..v.-cv. dc zerItev. te
cv. op ev.i v.’.ov..cv.t de oorev. tcr.g te tatcv. v.ev..ev.. hetgeev. ov4er vseer heeft geresiotteerd to’. het af.(jzev. voo’. 10 osdcrs
Lgeveozoeices. roet
v.awe iv. de lnotste periode .av. hetjont. 1oarbij zat tevev.s de eerste oav.vraag voor teciiv.ieIt op St vttLu.s, dte heleen’. vvv.. capoctteib°prior’.tertv.g gecv.
iv.ZCt heeft geItcv.d.
vav.wege de gretc vraag v.eiar de dlev.sttv. voo’. de ofdelivog STO is roet Lv.stcroroiv.g iav. de elcidsgroep reeds gcv.ticLpecrd roet de
opcv.steLUsg sfav. 2 LetrO pLaotsfr. waarbij iv.ov.tddets 1 geschdcte Itav.didt gevov4cv. er. Lv.. scpterober voor dc afdetsv.g is
)‘.ovv.cv. wsrv.. NO eer. eerste cv.wcrItperiode zOl deze ectra copocLtcit roet v.av.oc 201,3 zijv. vrvchtcv. gaar. af.erpev.. Voor de av.dere extra
forv.sotiepLaats zat gcwor.Jev. btjver. o,ordev., ooIt blijft de bestnav4e LafreaLc ftow.atiept.aats voor het ic vacav.t er. daar cccv. t’.av.s cv.’.
de tpertise verder tcItaat vt te lerCv.. OC wCrItdvooIt zOL iv. dIt gevat voorlopig te hoog btijvev.. waarbij tratv.iv.g tav, a’pparatvvv.
cov4ihe ev. sshtcwaardigkeid helaas vaaIt stcdtpest zijv..

zij

Lv.v.ev. de i.zettev. betrof het 5 v.aot t.b.i. de eitvocrtvcj ‘./0v. ccv. re
Lpverzo& cv. 1. w0t Ov. cev.Lv.g vov. Lo.ote ov.dcez
ev.. Iv. totLlOt t.’.
vtv. de wrz v.’.hcdev. gericht geweest op LJterv. Oeetftwi0%g evJof—to% wOOrv.’.fe de afdcttv.s sro de Lv. tjO ptov. gestelde
v..O.tiuv.’. vnv. 25 wcjwet hee f1 wctcv. te bchaiev..
L
tv.v.ev. alle erozav.rhedcv. is ov.der vireer ccv. v.tflt w.at sav..ev.gewcrc.t v.&et het lPA v.’.et Lv.. sccrdere opztchtcv.poottteve restettatev..
wv.arov.der het eerste gepLaatste baev. tdcwv ev4et de vIe’.we .O3-wetgevtv.g. Iv.. vier zahev. s’ov.4 ‘.citgebvctde ov.1eeste’.usiv.g pLaats var. de t.ST.T 1t
Ntdctew4. cv.%ev v.&eerop het gebied vOo. waterbev.der5i.gev.. speelatistlsche apparot’.er. gctescheri’.Lv.g. .röv%v.g bijzov.dere z elosgev. cv.
v.dere vOrv.’.cv. ‘.‘akt 72t50v.& OM4frSttLcv.Lv.g. Verder WCrd
v.set de STve giv.gcos cv. .PA I.?C PCN Cv. IPSM ooit gcwedst voor evJof Lv.
oav..ev.wcrsLv.g tct cearda Clvtt, Naffoie cheroke. t,EA. DO (FravisrtjhJ cv. ij eLdofftcc E.orbdos) OoIt heeft de ..S.-Ri’.ar iv. vcrbav.d v..et
tijdsdr.It cv. capaettett dc afdeLiv.g sTo
rsteuv.4 osrct ccv. speciattsttsshe Lv.zct.
op het gebied s’ov. dc ge -.ciItt te hv.ieItev. t’. e»sstc*v.te ov.twUe)ceU.g wodzaItctLjIt HLeioor heeft dt ofdeliv.g STO v. 2012 de vevbiv.div.g
gezocht v..et de
tlav.al Te hv.k.aC iv.
trs Assoctatiov. (NATIA) Lv. de Vcrev.Lgde StOtcv. cv.. heeft daar ev.Jeste spectftekte u ssLv..gev. gevov4ev. Voor
de z d-A cviItaav.s.c gebicdev. cv. ftastrvcherev.. t’norv.aast heeft STO tv.. 201.2 ccv. vitbrcidtv.g gedaav. up het gebied vav. hOor ba
fcltiteit waarbij
op olie eitav.dev. over ccv. wcricev4 baItcv.v.etwerIt besehiizt, ooIt de ‘.?et[0 tL’.che Lv.terccptie opparot.tsr dïaatsv.de hewdv. t’. bctav.grjIt. cv..dot deze .L
v..oetev. w.eegroeiev. v.ret de cv.Stflv.te ov.twtItiscltv.g vav. dc teiecov.tpro.’Lders. zoals bijvoorbeeld de ov.twLItItetLo.g vav. 2 v.00Y3g ev..’Üf4cr-v.ctWerItev.. teze
ov.twtisItetiv.gev. bijvev. wet hoOr vr.chtev. CIfrderpev. pto
zaItcv., zoals d iv.zet vav. deze nparotttvr up SLv.t Maortev. waavbj de verdashtev. ‘.10v.
ccv. dv.bb& v.oord opsCv.t Maarteos(Lv. ov.dersteLv.Lv.g vov. het IcPSM) reLatief sv.ct opgespoord esr4ev. wordev., evev.aLs bij ccv.
vov.dtgc
verkrockitlv.gszaaIt op 0v.raoo. ooIt werd bij ccv. schietpartij ap.ov.aLre w.Lddeie de Lv.zet voo. ovc crocLate Lv.forvv.otie verizregev. r..ede op basis woorVov.
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saoin.von.Lcittle’ zal liet .ST dus bepaote4 nest worden..

de v.

)eader besckrvtn. voort

vet

goot.

bj

tst.ers et wordt tfzCt

dceLon.wiit afztlf de organisotorvan. Le.
1)e productIe van. b n.n.ers vormt de voorloper trOon. de extenni cuLs100tLL WOOtYlkfC hel lS.ST bi in.en.lanrt troon. StOrt
Het bestt1t daortoe L aL op MT Lveau gen.omfn. met het doet ow. het atgeie.ene ubt eh’fetteLijlee tn.forw.otte te ver hcffeon..

toogzet

T5

-
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Den. con. ander meet ooIs con-fornr. de lSZkc -TeleIdTdoortechtIon.g pagen.o 12,
hro-fdstonIs iv eat. z woarborgfnn.ctls fIsomerste& 331D3. 2 hn.aOrt 2012). L.Cite000r-d zal
het RST tij ‘In.tern.e’ opleidingen- eveon.tseeet resteyn-de opleldln-gsptaateen- altijd d
pclftn.trs gtatts ooon.bleeleon. en. In-de praIstJIs worst do aas gebrutIs van- geowooeL.

worden..

ezf verzoIselijhin.g verloopt niet aLtIjd soepeL 1e vorw.ivn.g van. een.- .sLA met
VTSPN goot n.iaeizoam en. ools de pegloig aow een. øt/eretoiIsootn.St eten- te gaan. niet lTorpefr. Dlii
te esnien. tot onder meer gezaouson.14jse Lm.vesterln-g / n.oon.oLerIng van-de Lon.terceptiessteneevn.
het°e nog nIet tot oveveen.steowneion.g eon.Jofsaw.eon.werIsln.g geleed. Ten. aanzIen- voo-.
optee4Lon.gen. en. traion.o.on.geon. hclnteert liet nosr In.w.eddeLç ee regel dat de geoaard goonde
IsostCn- von. niet-RST ossedewerIsers zoveeL mogctijIs. door de Isorpsem. zelf betarttd moeten-

vtvbton.divn.gen.)

•
gedetoltleerd -persoon.eelsptoon. (t.b.v. soLetrLLosten., voorzien.br titstroow-, ets.)
•
strlegtsch optetdton.gspton.
tsaarn.Oast zijn. een. aOn.tat bestaande oan.trocten. inmiddels gerevtewd. woorbij onder oiieCr t
2evonden. dat ccvi clan-tot (Isosten.besporen.el)taon4eon. worden. samen-gevoegd
(eitan.dsverbin-dLn-gen-), bij soi-n.w.ige is uitgeweIsen. nOOt attern-otleven- fLn.terceptieeUsten.een.)
en. sommige helemoot zijn. opgezegd (zoals het programma Zjtetb en. een reetse

in. de breedte heefc het ST In. 2012 wtfr
luIdt en. verzalsStjlston.g gebracht In. haar
eovotvactseete verpllchtton.gen. ols In. koOr werisprocessen-. e veorbetden. etvan. zljn. up
verschtlleon.de pLaatsen. in. ckitjaarvfrslog te vmv4en., zoclts dt vortisloig trOon.
•
liet staon.den.regCster (niet aLLe con.tractcn. en. vortLchtim.gen. von. liet r?.,ST)
•
de o’Jeveeoigehow.eon. SLA met het letLP (t.a.v. dt afn.el nee von versekitlen.de

-let stuIs is ton. de !.eLetdsgtoep Fr.STVOn. oItober 2012 con. de orde geweest.
wnorbij ter sptoIse Is geweest om het stceb. eventueel tee te Lichten. op het]vo. vootatsn.og
es besloten- er voorlopIg viog blvs.neon. de eLeLdsgroep verder uJerte spreIsen- en. ccc. te
ve md iepen. eow’of te verbreden-.

h.ovu.en.

MidtÂeLs de lin.terJareon.i/LsIe zou geon.tletpeevd nen. wovdeon. op een. aantol
ambttIt. zoits Istuzes op gebIed van- uo/eyd operctlom.. espertlsefteksctLes. In-- en
forlaan-pesln.gDoU. twlmnLs.gretattes. lT-Ln-Vest ton.geon. ets. dIe
50w-s een- tan-gere doorl.ooptÇjd vragen. dooi eoi keoLoon.derjflir. tIt zou. niet atteu,. t/DOl’ liet
RST en. kiar gezogsdrogers van- belang Isn neon. zijn-. moor oo)s voor de partners In-de
vrtttgheedsIseten. woar het RST oo-4o-det van. uttvtn.LtOkSt.
in-de mee jar n.trIsI’ Le getraclitooIs het gebIed aohterdt hor{zon-. depevisde
nO 2014. tC verIseon.n.en.. 2eZe trfvIseOi4n.Lon.g Is bed otld om.’, een. bijdraoe te ltrieren- ton- het
on.twootd dat de Landen. n.’an. liet Roon.In.IsrijIs zouden. noun-n.en. geven. op de toeIsoousttge
de In-tfnn.OUOoiOle Orktl5eCvde trntIvo.OLIteLt. Lt tjIst O?pOltL(U.hn. n.n.dat
bLon.n.v. de huidige in.gcoreIsizetde structu.ur von. zeggen-schop. Sturin.g evr-ftn.aon.cierin.g
trOon. Cn. tussen-de toonden., nieuwe dutsrzaotn.e on- -ortIsIselIongeon. lan.gznaov. tot reott&atte

Het R.ST hee in. de Loop van. 2012 een. ksfjtebn.V[.S.e (en. eevjorbegrottsg)
oetevsrd ciii daarmee oolttr.g te geveu. Lion. de ombltte op ontwileIsetrlehtlon.gen. In. te
zetten. voor de m
ttoucje t mijn.. Oon4o-Js dat het tSST ge perw.av.en.te Stcltcts
Ieeon.t, het het
gemeon.t troon. het no rgen.een4 dot ven. een. ot
n.Iratie von. deze
OhiiVOvolj en- beet Ô.ezt wettftijIse tooIs ‘Jettr5lcht mag worn. dcltzj bI
en. haar
wettetljrze is contInue In- bLLj spelen. op de uevno Âttevod belioeflz. zowfl Intern- aLs

ts ‘ffvtr 4itgfbottwc. 1e w.tr s4toLt nt.eU.wstrf RsT-Ate1’ Ls
oi i.iotrs op de hoogte te houden. VOot oae beLin.grLjh2 af
sStC
issLtntget
de Dr iwsotLe Den. LperLlnt st een. sn. selJsyiot.t (sTMedt nwonit&) Ls n.Let doorgezet
‘.SYI.Wecje de hoge geretnteerde oSteo. tav. CCn. te
rLn.ce toadptecjtng.
Acltergron.dvtrhotfn. die d soti. n.werin.g in. en. buLten. T?ST Ln. bett4 breu.cynten. d
rvnoo zorg drogen. t’oot Ce n. gevoeL
troon.
Co hU.DtLVDtLC. lZWili.t..n. pvoonkw.en.ter DDt’. de orde ton.
STP o16ee1 -let
ST-tontvOn.et Le r.ontsegieen.ter gevuld o-oo.et
tyo’4ey weer beleIds- en. Po (sociale) Ln.-foro&otte (nota’s. ptsetroosters, forniutterev. eon.wetg .4ong) en. wordt dtiitdor
tbatlt
li&tfr ger adpteegd. Ten.SLvttC Is d verSLtIt clan.
tflDn.de son&nsw cotledragers uLtgbrtd niet reotaoiiebaners dle iordton.

tbttvhe eont Lhot1CDte VDh’ htt
ttsj L-gbotre ov4er e we

Hol iST kont n.,,oond gn,n,Jo woonooe otoong won genoon
bol gijkto dorvnn 2fl

4 EStIJITVORUP1GSDTflUCTUUfl

1.3 COUMUNICAIIS
Hol ROT 10.5 do olgetapen prlen noot gonnorleord orde ndorne ooflrrnonnoolro Weireb1hse onhabkoint)oo
worden gedoota etaldolo do digtlole noowokrel iS 1-Ahower, 0e4 ke. per aal kornee duersa zaken ren
de orde ndddelg her pertonoelattad ‘RST-Persnnoot Ook zin notulen, kebidosltdiken oor ovenge roker
Steen, belet Ir, hot ttsi hrrranel t. Wodnrr. ee honk hot liST ziek oer, noren prtdensoozrrde hrnoll
aangoonelen
E.leme no000010000lo woon onno ven soodaka hal liST tap nemnh0tnndu elorden onderwerp
gemvoel er do nrodo, cao, haar repotota vaak olrode os ivegokrozirl Het lisT zat moer gobto.k gaan
maken voor hoor enn,rrenniealjeoohaoorz 00cr 000100rvgj oor penvooitolrflrag Transpotone en
o00orgaeddhihad con hel beoogd gezoag vor00 daarbij non konwaatde, Inrwrrrde hfl1 imago oor daornwo
gepasal gevIld. droagolok nov hol ROTte verbeteren

000maagI zelve noorom aloprahen en dvhlUjr100 oondradig worden vaglgetagpi en geolrooil10000rd oft
fl010001 worden g.td.olot lerooindo hel ROT.ndt.nel ard pnmarr nooiogwetk le goon getamoiran Air,
onhonSlIga olopraken 001 en orrdelslelrleng een ealnl00 portrien zrrkoor novokt000d worden golaritol op
ooefli goslolde vooiwooden riool. kosten, door en wedooheegked, volke enn’rnonl eenduIdig vailgeiagit
en goarclooenrd tulen werden.
Ook operobooneel onno II 2012 doergog000 noot do anlWrkkehog en op oke veslrs-rrgerr oor
aldeOngon dezoMde oorkpeovoosen en rfllnnnoiehlorelwu&ng le boorerkotolrgon DOortoi zal oonnbuatrg
worden gozanlv teet de ndgornjnpur*en van 00 wtdntliorgo regeling die op tO OIool, 2012 gonboen t
lossen Curaçao en Nvdoriortd ron aanzien van de CC hard- 0fl oohwono. Daarmee wordt oor norboborda
rnlormalrebeton lvo.00 hot liST en do erllardalijko borpson no. RIEC benerderd. Gatartoiksorronendakhe en
nollovben spolemvo zoal. 000 komen onor met betrok do elvoer to neme100. no worden toog elb.en oog
golocildeerd 010 floalo relaeflwlie to raadplegen Deorrooord wmdt enonongen om nok do linoornrob
a&nhdstmoe WO 00v atr Sysleem le aren 10110400fl oer zo olScrmaJ 0 hunflmt nemen van de
onefloroeOg goeie lienierpoer 000 bot hoodigo 15ob’syoroom wonweleel nov zkh ooewoerrçl

32 PROCESSEN EN AFSPRAKEN
Hol lisT be.loat rnmdeele 0 loot en er bokken rooS oren aap der onno oeol orovri000lors-en voor gedeon.
zowat op hol gebed von ssnwneorksç wol eetn,roo p000010 als voo Noors bodosonenvg, De
vrgooflidlodoo 00100i001 bonen deze otrlwik000ng.o 0 nal avijd Coen goed lirrog to vkrdon enenals de
getolot000de otoprohors Hoi liST rol op vi deze 0obodon een vrhvahla0 gaoor matten om zo een boror
onenzal. oor toboemong le kngan eis
• Algemene bollen 0fl gelardeerde catoClroee oerpkctdrojen ii rnlabe lvi CT en IrWeweplte
•
nlornoi.e-000len en gonolareatdo ovelronluelo oorpkalnivgov
• Oneroj. fnrarer&e vooplicNowj.n, eoel gonroeisle knolen in TGO.verbvnd
•
P.wonoobebiootd otrdmrJ instroom, &wtolroom. rvdwikkotrrg. logenvoelkarmrrgoor, en ovoos-e
oloteohon 00101000 V08Z0
•
irgenro rnrkpteCe000n
• Ëeier,w dromtoodornirg

Aihankolk noor d doo,e,d,o,khohag oon do Ons-voor non Craoçvo oor Skn Moonlon 0 hal goorpocliol no
een Genroabooorlrononlka Voonronnrg Pol:roo leo imoklOnrg van do zware. gaoronmonrd. en
boflOn.dandelik. ornoratakteC zat hol kornetni. por tflooltatg wenden gegevon 00fl de rerktrrrg waadn hel
lOST looft norder fl1 gaan onlw,lkonn beroon hoor kan010k.n De lardende koers rol “:° loot 311000fl naar
oer, rakooo00 oomanwerlargp!eooo da een osoendölo td,&age levert con vakrghord en leolboodrord bol-ooit
do Corrlvocho ioidon aan her knnkrtt. riool daonrveol per,toor0iol rent modowerkom. In 2014 zat oer
evduooe dootovondon van do doorarvw,kkoie,g von de kansen non Curaçao en SolI lieden on dan zei
ook worden boarefl ei do in de Rqkowol padre beoogde Gomeenorohoppelijko Veorzlerdng PoOlie gootatta
kun olrOer en tol ROT kon worden ot9ebooo*0 In 2010 ii er er elk 0000 oog geen 11000e voor een
oledhrogoonolnwtre den wol elbouwplantren omtrent hei liST, iwotjoorl zei spborke zin von iorpvatsrflg atVol
vorschrzonrg non werhzaanrhodttn ton aanzien von hoor oopodeorni. Detbj z01ion in 2012 000rpostorgon
val. bol lermalinploit worden noorrjvwledem rol ROT to onhokkolen in haar meerwaarde

allranko0k3todepowbe op dol gntond 0 0013100fl voOr do lolloto ooloneven Oeo deze vlbonkehik
ang000 tonmjn *090. nonroe no ook hen getooid goon monden op on onboooeldigo tornringonoloho

!Oeaksgerolateerd overleg liet OM (operahoenle benlrserrgen weke(nks)
enrrrenr. (rn.deseggensohepourgaorr, de per oor)
Voorbererdi
Lokale st000gro.00v (irelieurlerenohog en storing OS cnpok lokale nenrtno0oil)

•
•
•

dle lv aaz0000 knol tIp sourgearbe

20 mabea5

zooN

6% t Sp..ttI Cr1.01 lOr

In de eet worla gesproken over aan Adoesgnoop ROT Noor osniddn oren Ier onwzopnn
RST2ZaI.
area, aan benen aiekao war eanrree.bae; haai detrdodeernop 050 op 22 0000naar 2006 meldab aan br.r aan
let Trigoelec.weg .un,aa gekoernlko.rd Hlarleleara dat (JICRO nolorp 000wo, eoraaneeuligkrp vande
oo*drerolgoetrotej non tel 651. de Acbkrooroop ooernreg end. eanenwrelvç rand. ftoduoddeaenorn ro
coklaven en non rWwrarbeedeodeow.rleprwmton to lendrdorau.vreneor danoart, Bided,prrotn PSP. (4 Een
nopevoanob etaapZap deeure one do hand aan derertowape, nier dele to teaaepzaporen ze 00,1000 roerde
otnerperp yen prrgeCun (J Okbelaan tIp des. grona, Onder deze roman ocrrrr000zeen. met de deoromeerun 06ev

—

—

Op grond van artikel 57a lllkswel polOlo enarekt de korpsahel ren liet KCPD er de beeduntgbeol van
ronoptubol beheerder geen deal vroor til von da belehiegro.v Dit heleboel dol de heleidogrnep
voor
zover dat al zou zijn gebeurd erhel verleden geen beslissergen ban nemen mal linaverete cnrwequ.elas
Dorgoigre bnstrsoirnjen wredrnr door de betrokken rmnlslere Ier gelogonbeid ven hel pcstdiool
vrerponrprrrnnonleg tIVOl g.oomen node op heen non nee rnbekaohjlt advee noovd de belerdegroop ROT

Het 1151 wO praag de elleclivled von do vernohillarole groene. elenrode hun orrderlcnge ondenlkrrçj air
eedrorrilorg er 2012 proberen Ie verbeteren Hrenoe ruflen b1 de oerschdlende groove Ilreerulerohe nesrees
worden gaorgunr500d eer esmon met de deelnemer. ven da anohl(ende 0000.099fl Ie kernen tol
aorbelentrg van btw werleng
In dli rit. alorerete er relatIe rel de orolge parogmet 00e, oomvrerwolle. vel Zoveel nesgelijk
gorrwohr aansluknrg t. zoeken op liet lerdor aangehaald, Oolob oopeanena a de Beokijdiop non do
&arwowiroabederlew C,(nrdrabloe 2011.2015 van hei Openbaar Menslone Oourbi want do oorrernarwahe
lossen de oorsalelerole grermoa Oorgrod. en de connnunre.rie net oPa overige k.Ienoatnors net heterO
Zadel do haotoea non het ROT door oovI ninglijk pellen gedragen worden, en er tooeol eregeh1k
nor000hallg er de opopenrrg 010001. 01, nul worden he*arkstedrgd door zo Irurroperure neqo4lr ROlden ee
odeew bo.hattkkefl rbgroal niet elkaar rot te roinalav, en anderzijds noddids meen.
oonn,mrncalremomelean met ekraar van gedaolle le wignelen. Daamuudl Zal het ROr kranen de bOdem
von naar h.mlovk otlial Malnereen aan genunenlijke popelew

uî..der,c.rd

•

orbnrnotend op Slrnojroep ROT, Na per

•

(opotatrotride owng.legrertrnden rdwrr.

B&.idigreep ROT’ bel d.melrgo aazng.logonh.don udosorave trdrbng bel 100. 3a per ur)
Sorgroop RST (keozos t v niet ROT owpenlerl ir de brnorbe, de per per)

MT-bele.damakg (beleidseraltge aesrgelegerEed.n mIent. 6a per oor)

•
•

pLom. R.ST op zorgvl1d
c.jezO re.t thiosop nnvt.t vow hot
do TTotoro4sgrotp

v psrttjew

tO 1iltmn.
odvos op het

RST

-overLeg. n&t hotjra[sto

wtjzo

of

(ittzotfde t.D.V. hot otrv.dorwfrp OW.idddLOvt..
w4ze oerrhfwt

d voisiow eat. tcpem4e

verdtoptwg is gozocht op (lot gobttd vow do .Cwetgevte.g.
20sr-sttoitrgreep

politto) is
opzet voo,.

d R.ST Stolurgv000p to hae.dligvee..

anan1scottwtseUor.g. Oan.darJss de roisbelustlrn.g 1/cor doote.oerrsrs (OM, k.MAOS ee.
odtoiasdotj)z door hot ÜpOe.bOor tolui&[&tOitC bestotoe. de )it4dfge freotee.tLe

eordev

fut.

L05fortiosstooos Sndst.bstLt fit. voreterLun.g vete. de offrottvttdt voor. de stsatrgroop.
ou.doy erooi tLjdfe.s drt tetat.çte thOotset lgwoe.s OOm,. d grd dot, ae.detvJ wIlt
toortoertLe.gem. v.w.b. de opkoowst
hetjoot. do
1/tIlt. grote
woorde is 1/psv zowel de saw.eerwerkiie.g £wtttgseus de oaodemn. als gglg 1/cor

oor’iit.goitrztetut.)

do

zijw onitzete thonoissho strgrop-ROna.steuv. goot goe.t500rd.

TvOOr)%j tmsoost (not regidtero dogdfOt t.fl.v.

Ooh.

%/ttw Lit) rteptle 005

]VO w to bvelvzjew. T’650 rotote ko op dLt 65014l.Oun.t ri4g mit getOd tot ooit. tijdcge
vteLUwg 1/ptt. hosTJrpt.ae.m3.
Vrdr Ls m.4ctoLs de vschfttowde
rLegkvt.okvv.owtew getv0ckt verdiqowg to
zod)OOas. Zo is RIOt do et4c*sgroep sT w ototober 2012 OOIt. fatro thdeia.OtLSDkf dog
geert3Pb*.L500rd, waarbij eerr woek C& çebrackt ooit de tort SpoclaU&tLscke
de afdoliov.g tkSO
de htu) vOm. (net ivLPcc. tsrtorbj
is ooit. dogdoet bsted ooit. do nwgeLjhedewvaov.ev do opt 0at42 s
e.wor)oLeig op hot

ore.

otOLat,dt 0.0. hOU

passoreut.,

T

net toc).rv. ‘/01v ‘ûi Ls ooerj0ar?taanan1uo. opt1stotd. wrloi1ovj .s rOn)ib gtLo
rtta.vv.ot&toot. zo grod voeLLj)z op ol(ooor
to stoerr.ovvoon. t
65)0
r)65teIt[gomt.. toavbU
roocttut.S vOot. st )QJ65ut. om oero1oritrpomr. to b
1/uw £4o
drtto 1/01v. (not bsUssv% orJol-t000vgttctav.Jvo ,itst&el
OverLeg). op bo is
dOOrVarv. zLjP 065(Or eroot de b OOtZotStSw 1/0w dO
sgro0p R.ST ofgesterei.d.
lat.
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Hol ROT Oroeft er na vr,, gea peroneol non on gezond noojvkjka nar onnIrding le hebben. HanOj do
dvalsl.lhrg om da bozornrojsgmod in da broarho zo hoog norjollik ie hoodon qua vopeodod in onbroendo
pemonaol norhg om do operall000lo dools!oolngen le behalen an qua nonovslelhrrg is voldoende rhnolnilell
rmrl.g om rrnddols lonr050g do knrrrnsuirnrmsobng zo vpimmval magoHk 1. ba!ndloo Daar waar do
bnzorrliigngraad Ie laag 000?, zal oor,, gewooN ooldon om een 0000bonol gopaard gaaodo wb0ruk na!
0fl kas!. to toren gaan von een snjgüç van MI obroigaans zeer lage zioklownrdm en 1.1105 aan mols
0000 OOinOflOlfl orir31kkebrg. Op basis vond. ervaringen in 2001 behaalt de no.riglng Stor b.laooen .01,0
aandavla in zerberol mol do togo workmlrolr.

3.1 PERSONEEL

0.1 Iaalo hooldsluh van Mi PST Îaa,pian is 0owd aan da olnme,iIoi! persoon! S bm*ij050m,rnoj. Waarin
doel lellingon slaan gnlonrruIoo,d oor ho! ROT op dovo ondardelan ook gezonde mOkon oom? le handon

4. PERSONEEL & BEDRIJFSVOERING

4
RST

tsStOfld W

rW.ffi liet lOST prObdrt Ie
LrsasImg vorw. te gevem es.
çIoetes. te ter mes. Lates. feLtlLjls de ofgetop jnrems os.geveem
zietzetfde beetd zies.: ss.et s.avae dt tI Ls.gs-teverts.g door sorps PotItJ..e Stt
Maartts. es. Ierps PolItIe carLCeoli Nedertaai4 blIjft acMter.
Op AtsebO Is dDOtgdlas.S dc bezettts.g vos. zowe t LvCtgezortdevu Ls
lslojile tLtcin’s erg goed. ot wps deze op pettdottos& 31 de 2012
liOteW.aOt Ses/34d.
Ie.orTas poLItIe Cseraç.ao loeeft ees. nas.taL s.Ieiw
osLaste oottegn’s
OOk’. Wdtm te tres.got W&ee W.ft rsIlko’.e de t ctle) op deze vesttg[s.g op volle
frltC no wezig is. Op Cmvrnono zit het ehoJge zorgpoms.t uoog mv.fvo. de mas
Ysdt tøiiL rJuciittres tei’. flOs.ZleY VOvr. STO es.
ls.fovrsrd!ttereckerokci4ro
nno4cuod poms.t vOor. zorg vors’.t de wenIoscj vos. persoor.edl
rw.b. de txpertLsefoms.ctle (zoals o.oIeet r cheuc4,emsrs) rsodt er ool s&nnr
b0!frt cn?osltelt bImp.eio. de N&er-Lnar.ulse oor. toIote kr-poes. op dIt gebIed Is dle
tegetLj zeer gewIld zCjor..
.LddeIs Is dnarooor. de weg £s.gestagcs. ouv voor de
werJt elt ir.attv Igor.ts. te zoeloes.. Zo Is ûor.det weer cos.toot geLeerd wet
eIs FlO. wetloe i’.&Le4del Is.ste o&s.d l,bbes. gereOgeerd es. t wlddeIs zjs.
vehtes n-fooierpt. r oor.es. bgior. 2013 arte fls.as.cLeLe vsloercliemurs voor.utt de
Fl00 s.neor het .ST es. dnrwe zjs. de vnçOtivyeO voor dIe os.ctI.s voorntomrsog
Het per

‘tmr.iis.imSe

esportlse te werven.

londIdnteoo. geweLd.. Op voorstel Vos. de Poo Vos. AriubO es. C.o4rORb
gelegd wet de Ces.trOte 30s.lo vos. Aruba. ow. 15W.. loor. weer

is

ces.tOct

trsgcvcctd. Oolo voor de dtgltate es. ICTf r.ctles tobben. zich is.vsuddels geochilote

loOnt opflrntitiv.ftf
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alle medenobere beegarrhaijk
(vvp) sImon mal 2011 gebivik
,t.PD in dal oprokt zat per 2012
waar nodbi mei iie

iv

te
dragen.

i)OOlr’ Odo’.

.

vlier. beton.g, nir15 ovvc1ot ZL1 itdv.der 1115Cr graag gdirvitkt lIQt0or. VOor. LtCi1r,, er.
nLhtkfdrt voor ttfjc(cn.geor. .r.t tjvoortentd de WOTV lor.jicvr.L koef dn Oho.-NLPEr deze
opLcdcov.g on. nt(n gevat nog vnrzovgd voor de vr.LOstwO voemrzcttdr no’. scrntrLs. Met 0(0
rsvitL1on4g tnvvilLin.g kOn. d vOtcbor.te poottids op Sint MOprteo’. to’. AYirbO Is de vC weer
(ieteo’r.oBL colyr.pLent.
CooL 1115t de to15aLs vokaov4Uw.op de gLtar.den. zja. tv.fcro’v.eLn csv.tactgo-.
geLegd Der. (int wer(Z vOor. en (int wnt15en. bij (idt agsr toe le ticktnot.

inveelanggen.sn(iopoc -n.strte0t. Met de vC von. (int 20STI waattn. vettegen.woordtgenz voor. tttte
eivqov.dpvr. zvtttn.g (iebbgor., ts o’fi3esivrdsnn. biot deze vC. voovoLson.og tTLs zodoov.’.g fviov.otton.eert
op bosts von. de 0145(0 ofspta15nn.. In.
erdei’e ooztoktnov. ts de rLtt k’.i5t 1t Ol to’. NObiOr Iaor.5(

20ST zorg

(int Mr.n.kStOyc.O van. votttg(rntc en.]tsttttn is de svnn.s oir.t de 001vdv.dOtLf rvd

d O VOn. hOt d.U’D te be!tn.digoov. en. Dis

VBn.viLt

MOt (it D’./frCj200.

VOk bio Laltstonr(v.g ‘.10v. bid V4-Z.bc1 vOer. jirtt id.LPOs rtrktLtv.g ,z,t’L,
bSvVOhikf In. V0ES0(TLIIOIv.L4f oewoL)oe’.rttr.(qbieer. bovoer. wgtrtr. M&afggecpSorgOUIn. v (ineft
een. gobie roL (o.atenav.evi. tirtnvuLt.n. ter. ht btj tktnar brtvv.gon. nOor. zOtgdn. On.
M.b t. (int kufvibort L er4eUj(n F’.einttdhceL M
rLztov4rt PUt( 4j1n. vtg de vc
ve1Tvv.grter.S atLtc]e&plolonn. OVl4.tlOVt voorLtc(ittn.g. weLYd
bicror ti &dov.)wnnst vOer. de
Erc( 2°QtLttl nOor. (irtt N
yttlvvds Mtn.LStgri.d s’an. Vetttg(ieLd ebI.]In&tLtLn 0015 t jn. VdrVtLbi.
lOOn. Bn.dOt oov.derwerp dot bLij torvig15oeneor. LI ‘HOt T?.ST n.Ll 2014’.

Er age doe denenesle oenuouenspelsenn lol hel ROT ware
zijn Voor de inoernig van de tube van de notaris. hierin..
morneukt non de oup van hel KLPO OoK de belrvkberdr.
000moana worden bedrndigd Er omdI gasirudareerd nar’)

000ren hel lIST Ivemrisrinog vr het kader non de medsaagg0000nrep cie Vambonidergvzomncvoa 150) bi
done 50 hebben nomel gedetacheerde n*doonrkare ml Nederland al. dl de lokale knrpsan zinnIg. Op elke
vesilgalgon van do lIST s tamniosle t ho eend. VC wvrhloam. Da lnanrteadrrg overlegt met keer per act
In loonelu zin meI dein VC
Voor 2012 slaan spacdorh op de agenda aan her overleg ander moer ondnrwompnn met betrnkkanj
telde lwbnvng, de udnaenrrq vii de VUBZX. aan douwe igr.regekrrg een Naderbrrdia IBT.rsgnfltig gebit
net ode Wasll en hel açdadiimgibelsrdoplerm noor ede RST.mnd.eerkerv. Da VC zal ook oorden betrokken
als modezaoparnnhap bi1 de tololaredionvng van de epeempernen non het nworterenbe)oderdon lIST
aairgeorev de bier nok burmedeva en nretdorgrwr,alerrrgen lid gandg ban hebben De helrobbarirmeet en
ardmeleurrng our ee OHELFO rel wieden badrrrdigd. Od peer te1 do pasllerwomrrg van kar lIST al.
opopedrgeonguneiulw In hol Cerdeech deel nov hel Ktohrkrrjk. Het streven lv 00 riet als bij da Kustwacht
voer hel Cerrkanch deel van hel llantvnltjk 5cr eigen geboren med.rnggersottat,svlrmartwJr le kbezan

3.3 UEOEZE000NSCHAP EN VEPIROUWENSWERK

42

ONTWIKCEIINGSGEAICHT PEflSONEELSGELEID
het kader een sotieroor pereomotonranagenrerO en ore. .alkrgngennhe pnrsuiienisbaleei ie de
°mr zoveel mogoljk de amnyooo Ie oalg.irr. higgaan niten moer Irtlmrolt tref houten van
... ,,nrnokk&elopzoken
Op nenzoek von do medewerker kon ren
aergam..
gesork worden aungeorird not een persaorrbjk nrirwutrelpbin IPOP(. Da bigemerne doolstellag voor de
.ergaeprokhen ie 120% voor elk onderdeel iran hei RSI aBn hol aarde von hel jaar Owokeepalerid drenon
alle goderanhoonle medemerhere ei hei boad Ie pen aan non deledrerngeoverennkomsl, meen ander
meel lenm$r. ruekseetkeg en moievola arrbokkaldeatorarengao eend. herrefende medewerker neecloenen
steun Een verdere BeenZeOIrç van beoogde obieelnijen per buur worden beschreven or bel OST
Oplakanp.plwm
Voor de brtegmsle Bern.psoaenbghaakehoerrrn3 (lOT) o hel lIST lor no toe elhankeljk geeneor van
da sbmCrui# en n.deeten zoals die op de adorrden geregeld zlr. Uw mvvdileg non dera reVartmonwriren,
alsmede de Iraquatdio amen, hebbende afgelopen jwen dermate le wennen onergelolen, dol her versehil er
mmce mei de Nodeibirdan nnuotor le groeI ie geworden. Om deze raden cel vr 2012 vonrlad waidwi
unznotrt toet de li.PCN en KMAII teneinde woon met hen lOT Ir genen naar alle medewerkers non hel
lIST (loboat ged.leohaerd & adgetm-aien personeel). UcemuasI na) noor alle medewerkers ven hel lIST 0
2012 pnpperspuy oairgekaorv on icigererkt worden.
lrldachlig de ken’llaben van let lIST oam2orgt hel lISt asnal 2012 gaan oeparulo obiedingon neer
nou medewerheis van de etrandemhike bonnen eer Mde. Canagon, Sre3 Maanen en Bonen., Seri
Evntalsts en Balie taberuerd man peiloreel gedelevleeld bi1 her lIST op basis oOrd. bonengi en Nov41
daarvoor den ook geen bodgel meer hoectdhtwor Uitaweid Nit hel igongepion uw hier middel van
sematmoorkorg en knrnnselwseokrrg bi1 to dragen oer do rhooranlwkhekng en vonmrvornmnrirenrrg van
raclwchamwlaeorkors van da locale korpsen

One wervrrrg is er 2311 de anrraarn nen persondel ier Nodndard Eend. oreaihjker gelireken, met nerrrn oçe
de aepeflrse{ortn.os Da redenen hiervoor arr Beers. rees, hebben ander meer le m.k.n nier otiardrieel
loeoarrwlpercpad,Ol, oØade snrOgellihêd.rr. meen en werbwmgevn] en seheeree. In 2012 aal dunner
gtmtfll Wordan voor de nieferog ahermielree. herralan Ie geen reelren. Een obgnbieida
yoorhalningseenrpegrm behoort daarb lol da nmgelkIreden.
Zoals In pamgieet 1 mede is vervoanrd. rel er nog wal de jaar een oomang meiden genomen
nier ooaretalorr noor aenpesskrg aan het loensheplen om lol flST mee Ie bwnn laten granen in haar
nwniwawde eieren maar ee haar ekpertise Daarbij ll1kr hei voerde liemabe wonsehjk om ook hiftlarr
sereolnriwrde Mdeknrgen yen LIE (roei. STO, Drgdele Eeponree, moer nok Pro1edvoorhereidirg en
lrddonnatiararh*rcbeczs), aeneda boeren de Stel&Onderotoumng (Or corerreto lamirg, CI en 000rceØlo) le
—. .r.. raneinde
ook die rvpedise air Ie kunnen leren en deannen da
,nr)llfleldStetalln liggen nar
en le plltkiedien

biog.

voovttehttn.g,)virtdusc(ie

keders Mtk.Cfvv.ItlTSr.dft’ (door 0V] Arvibfl) Oo’. ‘T3rug troffttkning treev.ds’ (dOor 0E4) til T..’.IT

0virSsS Aaor.pake Mdn.sOct(iBn.dtt
Vtrchft1or4t asr.00r tvsdivicÂtireC grtc(ite ‘iobesptctoltstiss(ie ooleidiorgen. wanvootdgr t.gitot Forgin,çtVcl en. lOtLiioat
Hoc15tor.g (voor tntgttoLe E,c?rttttse en erfdetier.g leT) eer. versr.ktLevr.de toepassingen. voor )C.T-be(iter

OTvirttdul%S Siser.n.r.Lt

50ht15b00111t(4. kttotbaorheW en
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n.r.in.ivsr.gt ljolIrOos?rtis
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RMAR. woorbij het resr oanslvitttn.g kee gevonden.
de eilanden-. 2eton’bij zijn. gedetailleerde wfspr’atun. gew.00ket ovittrtn.t wie waarvoor zorg zol
(Is15att, vdvVoer, o’o’.vien-ttit. do). n.enr.iddis is oo(z na bingo tijd ?eppisp’El voor tLe operationeLe resr- enr.dewerkens
bestold, eor.zoL dezt gna traiun.ton-g door d tc1AtlT. in. de tTOT-r.tscs worbin. voLCgeoWker.dn..

voor ‘iat betref

bj

CUYDÇl3D

BcwJJjyrt

Avtthfl

Vd0tLrvg Stct MDBrtrt.

L{ert l
VirStt.iv

•

stnf

•

•

w.sdewerketr von. hek RST?erjaOl’

zijn. de be(ioLdo r1ttzn. op dol gebied ols voLgt:

•

registratie

Te doelstelttn.g

lOCo’. oamv.tot geooir.btonrbie opleidingen. v,OOrosr.&r ‘bastsaplcidin.g opsporing’ een. ‘dossicrvomnr&Lng’ (er.sjton. door ilf.urv.sl(terOlAtr.
geen. doorgang vinden.
CeOaror.lIOst zjan. zirsde op basis voor. de Tuer000n.tijkee ovkr.’tkekeeLpton.neer.. het vesttgtor.gohoo’fd Cs&roOo ntspoke een.
prjecktOI4OY van vestiging CcetOç.Oo en. AriabO (allen. ofkorestig van de LokeLe tsob’pSeor.) gnfo L4ierbi in. een. stogeperlode in
Nedertaer.d. An4eratoovn. is een. CetraÇSt000 onr.tdtwerkdr von de KirdIwOcht bCor.on.ev. RSrvestigCev.g C.atrnao eten 5tageptOa
grtfocittteerd. gtnicht op het opdoen. van osveer sicortengsorvnrtn.g nn.orzijdr., en. his ‘zi.ji oor.twtketp.eto,. 1’
anderzijds. Tit tuatste Is door betbie TBrtjtvr. als zgev wogrdevot ervaren. en. 15rjgt wOovcchijn.ttjke ooke op Areeb0 non. soortgelijkert
opvoLging.

•

•

•
•

•

•

C.iirt’suS

tigitoat (iir.tponr.idddt voor obSftJfltiOttOtv.r.&
At(e E.OA’s zijn. gehercnrti-ftoenrbi toon. een. ov.tO1 vmnv-vwE.OA’s wptbit gevierket)
FInOin.ttEtg oovqeveer.tEo voor tin.trtrnt- div. extfri...e portiv.rtvC

•

‘zicht op CJ01’

Aon.t0t OV--dior.gn.

vOer.

•

•

voor.attt big door net resT on.twt15lzetde strat.egtsolne optd
goesvotrIs wordt. ivraije op bnis
opportsirmn1tettjoattts teer. vrt15ç ople[duv.gev. gofaoutttnnrd. to’. 21012 zjn. bi(t onder onvont
•
lintnysr.etpnoherc(ifveon. (voor oUt f’.nJfrj5f is reST)

orvernrg

ook reaholakben gehad nier enkele

KENA, Ewnllollasr1esr Korps Pldrw Noderlardse Aeillen, wearbi1 vonrdl Ne20Veod pprvnneel is
9sdorachoerd kanton do lokale herpees a5 edonieie cq ojacIhrdor mol eewvisilendo Inleorn
korpaaangolngevhooev )7 F101. Hel ROT deed leden enkele babeersleken II. 0e utzendirlg.
OT 1,101 op Cle slerrden was noldoando gokweldtoerdo shservetiavaoewralt eanIflzIg. In
lo900sleNnrg lol do oraag ernaar Varvar hel Plan Ve4iglreet Nederlorldne Areikev Is fIlm B oor

4.5 ONEHIGE TRAJECTEN
Hal RST heette do long der iaon oanwe5e baar kennIs en
Oridow linl000n, waamvdor

Aan regellern opepeimgakoslan ROT II een hoduig non
335 000 begroel DII I gebaseerd up hol
Vorladen. Opolalbasole acli040rlefi befllloo 109041010 opsponlrgsknslurl biy.norboold do aansnhal van
middelen 1.1, n, do ezel bij operaluis, maar ook do oI&aoN non kasten ann do (externe) lardaohoiten non
Andla. Ook do kosten dle in TGO-oerkurrd worden gemoala Zoodell loeliniden goboekl 1110010010011101, Tol
no we worden do tolalo koslan oernanl TGOo roet louter hIeronder gebuakl. en pan 11w er de buebhelrdirte
nenrmnrjd genaalrI 100015 b1uouibneld 1105105 bij reronowogergen uerbiishnstee clv) kr hel aenkee,e00
linarorerol jaarverslag 2011 zal oeploro? ukoang000l worden wat hol ROT er TOOnoerband aan 0404e koOIen
1,0011 geewakt Onrdil no 01 bekend er dal deZe kosren er 2011 eenmetkoktk nalion pan, zolon er 2012 de
delgalijko knaton moer separoot wordon oaslgelsgd 20db do RSI.hoglolIrrg op deze pest wordt
oonnln040n, aal er daarover epan 1004gw leveren worden wijgomaakl
ltr dv begrnrrpp Is nog 1501 opgenomen dol volgens de moorlarolr Rqkshogrlamng ie 2014 toren
miijnon enen hoaa:rrrge moer worden op do bogrolong van de Kustwanbi os ROT samen, De hotinkkelr
mneSlones zuilen lvernuor In 2012 naden alspiaben maken en do vvknmsl doornen tijdIg bonvbien aan
ROT en KvStwenle

braavonlrwo 0001 11040 roloore 1411014110 neslHJ.ng Op 902011e In 000llag roet KPCN gelobelld In do
eepbillelw is gaan rekening gehouden mol doao hngo,e hunoesllogskvslen voor SAO Maarten en Boruino
Hel non,slol Is no, do koelen noor doe. hldohthe hwsvoslng III de upgoluiuurde RST.lnorro le (marmeren
Naar oerwenloorg naden de kooIen neer uorbidongon & ootonroleravng 06)gen 100 apatho von
201? Hel 1151 hoeft op &r.l Maarten veel mowefi omederen ton aannen van nlervooke om hol
nilomepluisysloem van de Anninboonve DOP. le nervarigun Om hol systeem le kanten orldwhmaden Zflfl
nieuwe mndarhwalsoanlraolen goshoen mol Iaoonncreer 01e in 2011 mol waren kogrde In de begmftvg
2012 er luetvoor een budget gor050lveetd van €231 OPO, Duetnaala er bnnren de InwrnepOe g000nolalnete
dal Int gebruik non mobelo daraoarfteor Oalrnrolknh1k Is toegenomen DII hond lol vOlvO In hol nurrrenlOrd
orooln4gen van rnodlaten np de klassieke Illiarceplo (IeiekmaJ: andoa0000soplooen enrnmlmeeren
riemollleel b,1nwnrbeakl moer ma klanhhony.messagnrg Om nok op do gebied ohl 106220ev horden op
nnrnrrwb anlinrlorlon tItel 5einnesleerd wnlden In aanvutlerole apparatuur en enon1lo
orvlorhullds000rgellkormton die 1,010011 verbonden aqo
Ook do bmnul oao do 30-nurnotkon op do e.lasden brengt knslon met zkh wee 11h ook vuil
boporknii tol do regrulero Inlelcepho. De IMSIralnheer Ikonen bipoorbeeld aeogepasl Ie worden om deze
ogoparingomoAnode ook binnen 1111 narweik in 10 kunnen blijven 2060fl Oolr lr ZIn modo’om hoge kosten
aan oerbnrdan Lotrlor 001 bal. eerder vermeld krhrsohor wondon gekeken noor elie CT.gerebtoonle
nrneslenngen, r zal gelravla wordende oeçtlwnbële groei daaman rel. gaas porhen

o Banen. aal hel 11Sf op lennijn werden gohu.svnul bij hol lokalo (orpe P04410 Cerikreok
Nodoltafld. Omdal hol nog unrgo 1114 aI 1101.0 Voordal do udbieldIng Van hol linoldbumaa geleed knmI,
hooI? hol RST saldo hel eerste kwoflaul van 20100111061000fl kanlaomdrr6a elders gorloman. Golen hel
04 dat deze 100,30 fl01 gesnlnkt lwluilldOfl er aawel 920 beveiligIng els workooepuild es aangezien do
dalule van oplenenrig van Workfl000e In hel honldbsl000 209 erolje Igd Op nok Zal leIen wenNen, er een
0104e,. )lljdolijkel 100411e gononilon er Oomenwelknrg niet hol lolihe korps lrmndools Is hel l,1deb1ko

er

Non? de rogellole htnnosliflgShoslofl voor Creaçao. Sint Me200n en Arube is no do bev]rnling
lobolong gelinodon fl06 do ohbrookrrg non Snor Meenerr en 20 huurpemeflgafl non Onnaaw Hel 000lnenoln
was om do vestIging op Siro Manen reeds eerder uit le breiden. oddor men is &henhelijl van do
er5ovndor Op do enmool zijn er door de omhLoaider loenoggiegon gedaan om do ralbrordng ap zeer holle
1001.41 0 klanten 100150,0fl. In de begrolog 0 lekerong gehorolen vel deze echo kader noor hol aanlal

(09000fl

44 FINANCIOLE CEZONDHOID
Als bijlage bij 011 jaarplon is RST-bogrotlng gevoegd Daonn is le lezon dol do rsohoioiroj non do
voonng van do VUBZK naar hot Cenb,sdr Toarr non hot Mnuslono van Binnonbindsa 2060fl
b.elgoleolaraal gasxliedC Hol kodreg tros, de VU-RZIC worol wol opgeonerd In do bngrotelg Van hol 11Sf
meart de lalendol4ba belalrogan velden plals door BiE. De udvoonog wlrrdl door hel Cenkrsnh Toom
mandad1ks vorantwooid aan hal 11Sf Do al,eh.mng okrol 10015160 plaz.l5 200 de hand flen de morhelijhe

tfgt-’*mn.jj
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‘

wordt gekotddle.’ NoOt olt o5t(n. VC{E2.fL bedrogen. 10 virtlaete I005tekr. o’Jr 2012 voor 640 tegtetlOre bCdrtjfSVQCVtkioO vesTe
DIt lagere vCtgtl’JOur. 6414.’ begroet zijn. grotolodeeto riet ODrlOOITt (loot (le v9014tLdtt ruvirsote.
in. iot ofgopenojoorzijur. bj het RST ttrm nozLtno o’915 stterivr.g
Donotr(4. c1lVrs Lnost
bstCln. 04
.)oi?et(4 241. vr.50DI Trr’- 0
SirjgTn. op proneosen. (no Lnr.torn.f ))tkeerbLn.g VOn. iT.Didt(rr.. Voor £10 Sttvrmer.g op petsour.eie (gROten. )1Ce Het ln.s’r ino 2012 00.’ gCdetSfttCCtCI
psrtn.deLopLormon.twiIo)hoet(l woorbj ir.zZiskt is gegeven. torr.ZDrrrJ(l 640 forNoOtteVe ts ‘finootvtcilo ,iiY.&tf. ‘(‘0.0. O14n.Zi(n. VON. Üptdi(4hor.g(no
Of no sttotfgt&cH opIAtdtuogsptON. 0.’
kllDtLLij woorbij cle opleiclinogttlioefce en. Weur.Seno VOn. 64e V(tSolTtidfn.€ ‘ftvn.cbieo bi.’.r.no lIft ST is
boçclnreven..
In. 610 adrroinoLsttati is in. 2012 eCn. StOrt CJein0014lSt Dr.’ alle COn.trDttLLOtZ verptishttorgeuo. liv. eCrmst14nodtowgLterVtVit le
0411. (40 rJ lzdtgzid enojvistliei(4 van. cle cIjfers bOtfr le IZLLnour.0no wanr’bot’gen.. VootBt Cv. het tont.r’ lVzi2rttlo
f.osS rIsPr(E
TI’tInw’. .r.
hot on.6WLJ5)?,eLCn. VR.’ een. tt€tnofltieve 5(lSt€YrotltitIS tOr V(n/aNgirmg Voor. de hl&t(4Lge wor4cW Voor Vt tfcotf.e tu’ bttottnog VOor.
renoLv.ui.. DIe n.l2ldWC
SlelsVttiC(z zOlt l%r.00teno ICLOIC.’ tot eu’. ewin.cÂev(le WfrIROItLdlI.
(le Odlldn.istrBt0 (no tIj 64
I-(ier000r’.11no01t ee.’ betYre conotrote up c)2jLvLstHeicl (no VoLleoli.gketd VOer. d Ot4n.gfCjDv..f iorpttohttur.gen. L0at-; ir(tmrff.’ 640 k1wlllleit VOn. (l(
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