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Betreft: Onderzoeksrapport Raad voor de rechtshandhaving: 'Politieonderwijs in Sint Maarten'.

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u krachtens artikel 30, vijfde lid, van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving het
Onderzoeksrapport " Politieonderwijs in Sint Maarten" toekomen.

(Jit het rapport van de Raad volgt, dat het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) wat betreft de opleiding en
ontwikkeling van diens medewerkers op de goede weg is, maar dat er met name ten aanzien van de
structurele politieopleidingen/-onderwijs nog het nodige dient te gebeuren. Met de Raad ben ik van oordeel,
dat, het KPSM (financiele} steun verdient om de voorgenomen opleidingsplannen ter hand te kunnen nemen.
Het waarborgen van de kwaliteit van het politieonderwijs en daarmee van het personeel van het KPSM
vereist evenwel investeringen in tijd en middelen. Zoals blijkt: veel investeringen. Echter, de sobere
begroting 2014, waarbij mijn ministerie met ruim zes miljoen gulden werd gekort, maakt dat de middelen
die hiervoor nodig zijn niet althans niet direct kunnen worden verstrekt.

Uit oogpunt van kostenbesparing, maar ook om te waken over de kwaliteit van het politieonderwijs en van
de personen en instanties die hierbij zijn betrokken, is onder mijn voorzitterschap van het recente Justitieel
vierpartijenoverleg te Sint Maarten het initiatief ontstaan, dat de Landen gezamenlijk onderzoeken welke
opleidingen gezamenlijk op locatie vorm gegeven kunnen worden, met inachtneming van de eerder
overeengekomen aanstellingseisen, eindtermen en borging van examinering ingevolge de Rijkswet Politie en
binnen de huidige financiele kaders. Daarbij zal worden bezien welke inbreng de verschillende
opleidingsinstellingen kunnen leveren. Het College van Korpschefs, aangevuld met het Directoraat-Generaal
Politie van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie zal binnenkort concrete voorstellen hierover
presenteren, opdat daarover in het volgende JVO in juni 2014 kan worden besloten.

Het is mijn streven om in de loop van 2014 niet alleen te komen tot een formele borging van het
politieonderwijs, maar ook van het instituut dat met de verzorging ervan in de praktijk zal worden belast: de
Justice Academy. De reeds (de facto)bestaande en operationele Justice Academy zal worden hervormd tot
een breed Justitieel opleidingsinstituut met een wettelijke verankering en waarvan de opleidingen, diploma's
en certificaten, anders dan nu het geval, worden erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd
en Sport. Op zo kort mogelijke termijn dient ernaar toe te worden gewerkt, dat de in dit opleidingsinstituut
verzorgde opleidingen voldoen aan onder meer de vereisten gesteld in de Landsverordening secundair
beroepsonderwijs en educatie. Hiertoe en vooruitlopend op de formele inbedding van de Justice Academy
heb ik onder meer een programmaraad ingesteld die de operationeel directeur van de Justice Academy met
raad en daad zal bij staan en sturing zal geven aan het proces om het curriculum van de te verzorgen,-..
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opleidingen meer toe te spitsen op de behoeften van Sint Maarten en in die organisatie in te bedden. In de
programmaraad zullen de korpschef - politieopleidingsscholen ressorteren formeel onder de korpschef- en
enkele managers van de overige justitiele organisaties alsook vertegenwoordigers van de andere ministeries
die reeds diensten afnemen van de Justice Academy participeren.

De basispolitieopleiding is crop gericht dat de aspirant agenten de fysieke conditie, de interventietechnieken
en -tactieken en de theoretische en praktische kennis verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van het politieberoep in het basiskader. Ten behoeve van onder meer de praktische kennis zal de Justice
Academy dienen te worden uitgebreid met een of meerder dependances, waarin trainingsfaciliteiten
worden gecreeerd voor onder meer schietlessen en praktijkcursussen. Hiervoor zal aansluiting worden
gezocht bij de opleidings- en trainingsfaciliteiten die het KPSM in de voormalige BBW gebouwen in Sucker
Garden aan het creeren is.

Met dit alles wordt beoogd dat de aspirant agenten niet langer van (ei)land tot (ei)land hoeven te reizen
voor hun opleiding, maar gebruik kunnen maken van docenten die cyclisch de eilanden afreizen en van ad
hoc docenten. Dit is niet alleen kostenbesparend, zeker geen onbelangrijk punt, maar aldus wordt ook de
overlast dat het op en neer reizen en het studeren buiten het eiland met zich brengt voor de studenten
tegengegaan. Tegelijkertijd wordt hiermee bewerkstelligd, dat de kwatiteit van de opleidingen van en op de
verschillende eilanden op gelijke niveau blijft en wordt ook het samenwerkingsverband tussen de landen
gestimuleerd.

In deze plannen worden de buitengewoon agenten van politie (de zogenoemde bavpollers) die in dienst zijn
bij het KPSM niet vergeten. Die bavpollers zullen alien in de gelegenheid worden gesteld om de
basispolitieopleiding te volgen, mits zij natuurlijk voldoen aan de daarvoor geldende selectie- en
opleidingseisen.

Met het voorgaande zal mijn ministerie, ondanks diens krappe budget voor 2014 (de verwachtingen voor
2015 stemmen mij overigens ook niet positief) en materiele middelen m.i. op adequate wijze invulling
kunnen geven dan wel in hoge mate tegemoet kunnen komen aan de aanbevelingen van de Raad aangaande
het politieonderwijs in Sint Maarten, zoals geformuleerd in diens onderzoeksrapport.
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