
Paramaribo, 17 maart 2022

Aan: de Minister van Justitie en politie

Mr. K.Amoksi

Van: De Commissaris van politie

Mr H.Seedorf

Betreft: Verduidelijking Rechtspositie, Discipline en rangorde binnen KPS.

Geachte minister,

verwijzend naar mijn schrijven d.d. gericht aan de President, waarvan u een kopie
heb ontvangen, vraag ik gaarne uw aandacht voor het volgende:

Zoals in het genoemde schrijven (met bijbehorende bijlagen) is gesteld, heerst
binnen KPS momenteel een onwettige situatie:

- Bij resolutie is een besluit genomen om per 14 februari 2022 een
waarnemend korpschef aan te stellen. Dit besluit is in strijd met de wet,
daar gekozen is voor de personeelswet als grondslag voor de
plaatsvervanging van de Korpschef, terwijl het Politiehandvest als lex
specialis, (wet in formele zin) reeds bepaalt hoe moet worden voorzien in
de functie  wanneer de korpschef zoals nu  vanwege ontstentenis niet
fungeert.
Notabene, vanuit de personeelswet beredeneerd, verzet artikel 22 lid 2 (Juncto

art 53 Reglement Algemene Politie) van dezelfde personeelswet zich tegen de

waarneming van functies door functionarissen die niet voldoen aan de

functievereisten van betreffende functie .
Om de ontoelaatbaarheid van de situatie binnen de organisatie verder te
illustreren, is het feit dat de betrokken  functionaris hiërarchisch lager dan ik
gepositioneerd is op de ranglijst. Hierdoor wordt een situatie gecreeerd
waarbij een mindere het commando voert over diens superieur. hierdoor
wordt met deze resolutie wederom  in strijd gehandeld is met de wet;
artikel 37 de leden 1 en 3 van het politiehandvest.(wet in formele zin)

- Overbodig is het om te vermelden dat alle rechtshandelingen die thans
door een onbevoede in de kwaliteit van Korpschef van het Korps Politie



Suriname wordt verricht,(vanwege een nietige aanstellingsbesluit) dan ook
nietig (ongeldig) zijn , met alle negatieve gevolgen van dien voor het Korps.

- Met betrekking tot de plaatsbepaling op de ranglijst per resolutie van drie
anderen functionarissen, kan worden opgemerkt dat dit besluit ook  nietig
is, aangezien  er geen wettelijke grondslag bestaat voor dit besluit
De willekeurihe plaatsbepaling op de ranglijst cq doorbreking van de
ranglijst (ancieniteit)binnen het Korps Politie Suririname  door een
bestuursorgaan, wordt wettelijk niet gedragen en aldus onrechtmatig. (vide
de artikelen. 178 lid 4 grondwet, 37 leden 1 en 4 Politiehandvest,52 en  53
Reglement Algemene Politie, artikel 7 van SB 1996 No 54)

Heer minister, gezien het bovenstaande is het overduidelijk dat mijn rechtspositie
als oudste aanwezige officier binnen het Korps Politie Suriname op onrechtmatige
manier in gedrang is gebracht. Ook wordt met meergenoemde resoluties de
noodzakelijke orde, welke van vitaal belang is binnen een militaire  cq
politieorganisatie (als constitutionele groeperingen), ernstig in gevaar gebracht.

Derhalve vraag ik u beleefd, doch dringend om zo spoedig mogelijk het daarheen
te leiden dat de illegale situatie terstond wordt beeindigd, zodat de discipline cq
de rangorde binnen de organisatie  kan worden hersteld. Immers het Korps Politie
Suriname maakt del uit van het departement belast de rechtshandhaving en
Rechtsbescherming in ons geliefd land.

Tenslotte wens ik, met het oog op mogelijke fouten, dan wel omissies bij de
juridische voorbereiding van administratieve besluiten in de toekomst, als
aandachtspunten aan te geven, dat het volgens de vigerende wetgeving, niet
mogelijk is om een andere functionaris in de functie van Korpschef te benoemen.
Dit vanwege het gegeven dat de functie van Korpschef niet definitief is

opengevallen. De Korpschef is nog altijd  in dienst bij het Korps Politie Suriname.

Ook bij de positionering van ambtenaren van politie (b,v, tot plaatsvervangend
Korpschef), dient de wet in acht te worden genomen: Een lagere in rang kan
nimmer het commando voeren over zijn meerdere.

In vertrouwen op een zeer spoedige reactie van u verblijf ik de met de meeste
hoogachting.



De Commissaris van politie voornoemd,

Mr H.H. Seedorf

CC: De president van de Republiek Suriname

De Commissarissen van politie: R.Kensen, S.Changoer,  B. Isaacs en R.Akkal

Bijlagen: 1 (Wettelijke grondslagen)



Bijlage 1 RELEVANTE WETSARTIKELEN

A. RECHTSPOSITIE BEHOEFT ALTIJD EEN WETTELIJKE BASIS

(Artikel 178  lid 4 Grondwet):

4. De inrichting van het Korps Politie Suriname en de rechtspositie van de ambtenaren van politie worden
bij wet geregeld.

B. DE KORPSCHEF WORDT BIJ AFWEZIGHEID VERVANGEN DOOR DE OPVOLGER. ( BIJ BYZONDERE
GEVALLEN  KAN DE PRESIDENT MET IN ACHTNEMING VAN DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN
DISCIPLINE ANDERS VOORZIEN - b.v. de opvolger van de korpschef lijdt aan dementie of is
onder curatele gesteld-)

(Artikel 10 lid 3 Politiehandvest):

3. De korpschef wordt bij afwezigheid, verhindering of ontsteltenis vervangen door

de oudst aanwezige officier; in bijzondere gevallen kan door de President op

andere wijze in de vervanging worden voorzien.

C. DE DISCIPLINE BINNEN HET KORPS IS CONFORM DIE VAN DE MILITAIRE ORGANISATIE, WAAR
DE VERHOUDING MEERDERE MINDERE GELDT.

(Artikel 37 lid 1 en 3 Politiehandvest):

1. De discipline wordt onder de ambtenaren van politie in militaire trant

gehandhaafd.

3. Een verhouding van meerdere tot mindere bestaat binnen het korps tussen:

a. de korpschef en de overige ambtenaren van politie;

b. een commandant van een afdeling of onderdeel en de daartoe behorende

ambtenaren van politie;



c. de ambtenaar van politie, die met enig tijdelijk commando of met enige

instructie of leiding is belast, en de onder zijn bevelen of leiding geplaatste

ambtenaren;

d. ambtenaren van politie van hogere en lagere rang;

e. de ambtenaar van politie van gelijke rang, doch van hoger en lagere klasse;

f. ambtenaren van politie van gelijke rang en klasse, doch van meerdere en

mindere anciënniteit daarin.

D. ER IS EEN VERBOD OP DOORBREKING RANGORDE   BINNEN DE POLITIEORGANISATIE

(Artikel 52 en 53  Reglement Algemene Politie):



E. VOOR DE FUNCTIE VAN KORPSCHEF IS VEREIST:

DE LEEFTIJD VAN 35 JAAR,

EEN MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT

EN EEN ACADEMISCHE OPLEIDING

(ART 51  Lid 9 Reglement Algemene Politie)

9. Voor de benoeming tot hoofdcommissaris van politie komt in aanmerking de persoon en of ambtenaar
van politie, die voldoet aan de eisen gesteld in de leden I en 2 van dit artikel en in artikel 19. met dien



verstande dat voor het vereiste in artikel l9 lid I sub d de leeftijd van ten minste 35 (vijfendertig) jaar en
voor het vereiste in lid I sub e het bezit van eena cademische opleiding is vereist, welk hem naar het
oordeel van de President van de Republiek Suriname voor het bekleden van voormelde rangen geschikt
maken.

F. HET IS WETTELIJK VERBODEN OM EEN AMBTENAAR  IN DE WAARNEMING TE PLAATSEN, DIE
NIET VOLDOET AAN FUNCTIE-EISEN.

(Artikel 22 lid 2 Personeelswet):

2. Een persoon die niet aan de wettelijke eisen van benoembaarheid in een functie

voldoet, kan met de waarneming daarvan slechts worden belast, indien naar het

oordeel van het bevoegde gezag geen andere geschikte persoon, die wel aan deze

eisen voldoet, beschikbaar is.

G. WETTELIJKE BEPERKING VOOR DE PRESIDENT ALS BESTUURSORGAAN:RESOLUTIE KAN ALLEEN
TER UITOEFENING VAN WETTELIJKE BEVOEGDHEID.

(Artikel 7 Besluit Vormgeving Wettelijke regelingen, Staats- en Bestuursbesluiten):

1. Een door de President genomen bestuursbesluit, ter uitoefening van een bij een wettelijke regeling aan
hem toegekende bevoegdheid wordt als “resolutie” aangeduid.


