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PUBLICATIEBLAD 
 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste september 2018 
ter uitvoering van artikel 2, tweede en derde lid van de Landsverordening van de 25ste 
september 1961 nopens beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren1 (Regeling 
legitimatiebewijzen voor opsporingsambtenaren) 

____________ 

 

De Minister van Justitie, 

  

Overwegende: 

 

dat ingevolge artikel 1, in samenhang met artikel 5, van de Landsverordening algemene 

overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao2, de Landsverordening van de 25ste 

september 1961 nopens beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren van kracht is 

gebleven; 

 

dat in verband met de nieuwe staatkundige structuur een nieuwe regeling ter uitvoering van 

artikel 2, tweede en derde lid van de Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens 

beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren moet worden vastgesteld;  

 

Heeft besloten: 

 

Artikel 1 

 

1. De modellen van legitimatiebewijzen voor opsporingsambtenaren opgenomen in de 

bijlage I bij deze regeling worden vastgesteld. 

2. De legitimatiebewijzen worden uitgevoerd in polyvinyl chloride acetaat (PVCA) en wel: 

a. voor de ambtenaren van het Openbaar Ministerie, bij het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 

zittingsplaats Curaçao en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao conform het 

model voorzien van gele band; 

b. voor de opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao conform het model 

voorzien van een blauwe band; 

c. voor de opsporingsambtenaren van de Directie van Belastingen conform het model 

voorzien van bruine band; 

d. voor de buitengewoon agenten van politie conform het model voorzien van een groene 

band; 

e. voor de overige opsporingsambtenaren conform het model voorzien van een roze band. 

                     
1 P.B. 1961, no. 149. 
2 A.B. 2010, no. 87, bijlage a. 
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3. De legitimatiebewijzen zijn doorlopend genummerd, en worden aan de linker voorzijde 

voorzien van een foto van de houder.  

4. Op de legitimatiebewijzen staat vermeld het domein waarin de houder bevoegd is om 

op te treden.  

 

Artikel 2 

  

De legitimatiebewijzen hebben een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar voor de 

opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao en de Directie van Belastingen en voor 

de ambtenaren van het Openbaar Ministerie, buitengewoon agenten van politie en overige 

opsporingsambtenaren maximaal drie jaar. De datum waarop de geldigheidsduur eindigt, 

wordt op het legitimatiebewijs vermeld.  

 

Artikel 3 

 

De legitimatiebewijzen zijn eigendom van de rechtspersoon het Land Curaçao. 

 

Artikel 4 

 

1. Zodra de houder van een legitimatiebewijs ophoudt de hoedanigheid van 

opsporingsambtenaar te bezitten, is hij gehouden het legitimatiebewijs onverwijld bij de 

Minister van Justitie of bij een door de minister aangewezen functionaris in te leveren. 

2. Bij vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het legitimatiebewijs 

doet de houder terstond kennisgeving daarvan aan de registerhouder bij het Ministerie van 

Justitie. De registerhouder bij het Ministerie van Justitie zal de vermissing of ontvreemding 

bekendmaken in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden geplaatst. 

3. De in de voorgaande leden bedoelde inlevering of kennisgeving geschiedt zoveel mogelijk 

door tussenkomst van het hoofd van dienst of werkgever van de betrokken 

opsporingsambtenaar. 

 

Artikel 5 

 

1. Aanvraag tot afgifte van een legitimatiebewijs wordt gericht aan de Minister van Justitie, 

door gebruikmaking van een aanvraagformulier, zoals aangegeven in bijlage II van deze 

regeling. 

2. De aanvraag wordt ondertekend door het hoofd van dienst of onderneming of door één of 

meer daartoe bevoegde leden van het bestuur van de vereniging of stichting, waarbij of 

waarvoor de opsporingsambtenaar werkzaam is. 

 

Artikel 6 

 

1. Door de zorg van door de Minister van Justitie aangewezen functionaris zullen de 

opsporingsambtenaren, alsmede hun hoofden van dienst of werkgevers, dan wel de 

betrokken verenigingen of stichtingen tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld van het 
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verstrijken van de geldigheidsduur van de legitimatiebewijzen. Na ontvangst van deze 

kennisgeving zal even genoemde personen een opgave doen van de wijzigingen, die 

eventueel in de gegevens op het legitimatiebewijs moeten worden aangebracht. 

2. Het nieuwe legitimatiebewijs wordt aan het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging 

of de stichting gezonden, die dit aan betrokkene zal doen uitreiken tegen inlevering van 

het oude legitimatiebewijs. Het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of stichting 

zendt het ingeleverde legitimatiebewijs ten spoedigste aan de Minister van Justitie. 

 

Artikel 7 

 

1. De legitimatiebewijzen van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie, bij het 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba, zittingsplaats Curaçao en bij het Gerecht in eerste Aanleg van Curaçao, 

de korpschef van het Politiekorps Curaçao en van de hoofden van diensten worden door 

de Minister van Justitie ondertekend. 

2. De legitimatiebewijzen van de overige opsporingsambtenaren worden door de Minister 

van Justitie of door een door de minister aangewezen persoon ondertekend. 

 

Artikel 8 

 
1. De verstrekking van legitimatiebewijzen geschiedt voor wat betreft functionarissen 

werkzaam bij de overheidsdiensten kosteloos en voor de functionarissen werkzaam bij 

overige instanties conform een nader te bepalen bedrag door de Minister van Justitie. 

2. De legitimatiebewijzen worden vervaardigd en uitgereikt door de zorg van de door de 

Minister van Justitie aangewezen persoon. 

3. Wanneer de opsporingsambtenaar tevens hulp - officier van justitie is, wordt zulks op het 

legitimatiebewijs vermeld. 

 

Artikel 9 

 

Door de zorg van een door de Minister van Justitie aangewezen persoon worden 

legitimatiebewijzen in een geautomatiseerd registratiesysteem, welke door de Minister van 

Justitie is goedgekeurd, ingevoerd en beheerd. 

 

Artikel 10 

 

1. De ministeriële beschikking van de 8ste december 1965 ter uitvoering van artikel 2 leden 2 

en 3 van de landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en 

legitimatie van opsporingsambtenaren (P.B.1961, no. 149)3 wordt ingetrokken. 

2. De geldige legitimatiebewijzen die hun grondslag vinden in de in het eerste lid bedoelde 

beschikking blijven van kracht, totdat zij met inachtneming van deze regeling zijn 

gewijzigd of ingetrokken. 

Artikel 11 

                     
3 P.B. 1965, no. 185. 
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Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

 

Artikel 12 

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling legitimatiebewijzen voor 

opsporingsambtenaren. 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 26 september 2018 

De Minister van Justitie, 

  Q. C. O. GIRIGORIE 

 

 

 

 

Uitgegeven de 2de oktober 2018 

De Minister van Algemene Zaken, 

 E.P. RHUGGENAATH 
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Bijlage I behorende bij artikel 1 van de Regeling legitimatiebewijzen voor 
opsporingsambtenaren. 
 

Openbaar Ministerie 

 

 

Politie 

 

 
Douane 
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Buitengewoon Agent van Politie 

 

 

 

Overige opsporingsambtenaren 

 

 

 

Achterzijde Legitimatiebewijzen 
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Aanvraag Formulier Legitimatiebewijs voor een opsporingsambtenaar. 
Vergezeld van kopie Mb/Lb benoeming en kopie PV beëdiging. 

 

Naam en voorletters van de opsporingsambtenaar  

Beroep, functie of rang  

Geboorteplaats en –datum  

Adres  

Naam van de dienst, de onderneming, de vereniging 

of de stichting, waarbij of waarvoor werkzaam 
 

Model van het legitimatiebewijs, waarvan afgifte 

wordt verzocht 

� Model 1:     Openbaar Ministerie 

� Model 2:     Korps Politie Curaçao 

� Model 3:     Dienst der Belastingen 

� Model 4:     Buitengewoon Agent van 

Politie 

� Model 5:     Bijzonder 

Opsporingsambtenaar 

Indien afgifte van een legitimatiebewijs Model 5 

wordt gevraagd, aan welke wettelijke regeling 

ontleent de opsporingsambtenaar dan zijn 

opsporingsbevoegdheid? 

 

Datum en nummer van het benoemingsbesluit, 

waarop de opsporingsbevoegdheid is gebaseerd. 
 

Bijlage II behorende bij artikel 5 van Regeling legitimatiebewijzen voor opsporingsambtenaren. 
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Door wie benoemd  

Door wie en op welke datum beëdigd als 

opsporingsambtenaar 
 

Indien afgifte van een legitimatiebewijs Model 1,4 of 

5 wordt gevraagd of de opsporingsambtenaar in het 

bezit van een vuurwapen? 

 

Zo ja, wat zijn de datum en het nummer van de 

machtiging en door wie is deze verleend? 
 

Zijn aan de machtiging beperkende voorwaarden 

verbonden en, zo ja, welke? 
 

Soort vuurwapen vermelden  

Merk, serienummer en kaliber vuurwapen  

  
 

(Stempel)   Plaats en dagtekening: 

     

    Handtekening van de aanvrager: 

    (Plv./Wnd.)Hoofd van Dienst of  Directeur  

          

 

    Kwaliteit en naam in blokletters: 

 




