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Rapport in het kort 

 

Inleiding 

De minister van JUS heeft in april 2014 een project Publiek Cameratoezicht ingesteld.1  

In de periode 2015 tot en met 2020 is in totaal NAf. 21,6 miljoen uitgegeven aan dit 

project. De Rekenkamer acht het maatschappelijk belang van dit project groot gezien 

het hoofddoel ‘de ontwikkeling van een veilige samenleving op het eiland’ en heeft 

daarom een onderzoek verricht naar het project. Dit rapport is het verslag van dat 

onderzoek.  

 

Voor het onderzoek is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

Is het project cameratoezicht tijdig, doeltreffend en binnen het daarvoor bestemde 

budget uitgevoerd? 

 

Hierna zijn de bevindingen opgenomen.  

 

Conclusies (met onderliggende bevindingen) 

De Rekenkamer concludeert dat het project niet tijdig en niet doeltreffend is uitgevoerd. 

Ook is vooraf geen budget voor het project geregeld en is het daarna beschikbaar 

gestelde budget overschreden terwijl het project nog niet is afgerond.  

 

Hierna zijn de deelconclusies van het onderzoek opgenomen en samengevat de 

bevindingen waarop deze deelconclusies zijn gebaseerd. 

 

Deelconclusie 1. Het project is niet tijdig en nog niet volledig gerealiseerd.  

Totaal werd cameratoezicht met 580 camera’s op Curaçao beoogd. Het project zou in 

4 fasen worden gerealiseerd. Voor fase 1 en 2 zijn 474 camera’s gekocht en het restant 

zou in fase 4 worden aangeschaft en geplaatst. De projectfasen zijn hierna 

weergegeven. 

 

 

 
 

                                            
1 MB nummer 2014/017280, 9 april 2014. 
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Tabel 1- Geplande fasen van het project 

 

De tabel laat zien welk aandeel Inspur in fase 1 en 2 moest leveren en wat het Ministerie 

van JUS daarnaast zou (laten) doen in de verschillende fasen. Voor het aandeel van 

Inspur in fase 1 is vooraf expliciet een planning gegeven. Voorts kon worden afgeleid 

dat voor fase 2 maximaal 2 jaar was gepland en de oplevering van deze fase 

aanvankelijk vóór eind 2020 was gepland.  

Van fase 1 is het door het bedrijf Inspur op te leveren aandeel gerealiseerd, maar niet 

tijdig. De rest van fase 1 én fase 2 zijn nog niet volledig gerealiseerd. De opgegeven 

oorzaken van de vertragingen zijn het later dan gepland aanvangen van fase 1 en het 

niet tijdig beschikken over middelen voor o.a. uit te voeren graafwerkzaamheden. Ook 

het niet tijdig ontvangen van de toestemming voor het graven en plaatsen van het 

installatiemateriaal voor de camera’s zou een oorzaak zijn. Verder zou ook het niet 

tijdig kunnen leveren van de nodige infrastructuur door de provider tot gevolg hebben 

gehad dat Inspur camera’s niet op tijd kon installeren. 

Het project is in fase 2 blijven steken door een gebrek aan financiële middelen. Fase 3 

en 4 zijn dus niet aangevangen.  

Van de aangeschafte 474 camera’s zijn 212 geïnstalleerd. Daarvan zijn 16 camera’s 

op 16 patrouillewagens geïnstalleerd. Van de overige 196 geïnstalleerde camera’s zijn 

194 in diverse wijken geïnstalleerd en 2 bij één checkpoint/drukke verkeersader.  

Fase 1

Conform de overeenkomst van 18 maart 2015 moet het bedrijf Inspur diverse soorten systemen en 

camera’s (en bijbehorende apparatuur) leveren en installeren, een datacenter, monitoringcenter en een 

kleine monitoringcenter bij de gevangenis opzetten, plus de bijbehorende apparatuur voor deze centers 

leveren en trainingen verzorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fase 2

Conform de overeenkomst van 3 november 2016 moet het bedrijf Inspur diverse soorten systemen en 

camera’s (en bijbehorende apparatuur) leveren en installeren, alsook het datacenter uitbreiden, het 

monitoringcenter definitief opzetten, plus de bijbehorende apparatuur leveren en trainingen verzorgen.                                        

De surveillancecamera's moeten in fase 1 en fase 2 geïnstalleerd worden op de route van Batipaña tot 

Parasasa, buiten de SDKK gevangenis en omgeving, rond de Curaçao International Airport, bij de Sint 

Annabaai en op de patrouillewagens van de politie.

Fase 2

De verkeerscamera's moeten geïnstalleerd worden bij de grote verkeersaders (zogenoemde  

checkpoints), zoals Helmin Magno Wiels Boulevard, Weg naar Westpunt, F.D. Rooseveldtweg en de 

Winston Churchillweg.

Fase 1 en 2

De geïnstalleerde camera's moeten op het netwerk van een provider (UTS) aangesloten worden zodat 

de camera’s operationeel worden en beelden kunnen zenden naar de monitoringroom. Vervolgens vindt 

24 uur per dag live observatie, opslag en verwerking van camerabeelden plaats. 

Fase 2
Er moet worden aangevangen met het 24 uur per dag/7 dagen per week, 365 dagen per jaar 

beboeten van de door verkeerscamera's vastgestelde roodlicht- en snelheidsovertredingen. 

Fase 3

Er dient een projectevaluatie plaats te vinden ongeveer één jaar na de start van fase 1. De voortgang 

en de fasering van het project worden nader beoordeeld en indien nodig aangepast door de 

projectleiders. 

Fase 4 Alle woonwijken op Curaçao worden voorzien van publieke camera’s. 
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 Van de 194 geïnstalleerde camera’s zijn 187 geleidelijk aan tussen eind 2016 en 

mei 2022 operationeel geworden.  

 De 2 verkeerscamera’s zijn beide op het netwerk aangesloten maar worden nog 

niet gebruikt waarvoor zij bestemd zijn namelijk het verbaliseren en beboeten van 

de vastgelegde verkeersovertredingen. Ze zijn dus niet operationeel.  

 De camera’s op de 16 patrouillewagens waren bedoeld als surveillancemiddel 

maar zijn daarvoor nauwelijks gebruikt. Het bleek namelijk technisch mogelijk te zijn 

om het vastleggen van beelden uit te schakelen en enkele agenten zouden dit 

hebben gedaan.  

 Eind juni 2022 was geen van deze 16 camera’s in gebruik: 6 auto’s zijn defect en 5 

zijn total loss verklaard. Van de resterende 5 auto’s is van 3 de camera 

weggehaald, wordt 1 auto niet ingezet voor handhaving en werkt de camera van 

de enige auto die nog wordt ingezet voor handhaving, niet. Vernomen is dat deze 

camera niet eenvoudig vervangen kan worden door een andere camera. 

In tabel 2 is samengevat hoeveel van de 474 camera’s per eind juni 2022 geïnstalleerd 

en/of operationeel zijn.  

Tabel 2- Mate van realisatie installatie gekochte camera’s en aansluiting op het netwerk 

 
 

Deelconclusie 2. Het project is niet doeltreffend uitgevoerd  

Een gedegen voorbereiding van het project heeft ontbroken.  

De minister van JUS heeft in april 2014 tot de voorbereiding besloten. De geplande 

voorbereiding is vroegtijdig gestopt. Er is in juni 2014 een project met het bedrijf Inspur 

gestart zonder dat een planning was opgesteld en de financieringsbehoefte voor het 

hele project duidelijk was, zoals personeel, materieel en verduurzaming. Het aantal en 

de soort camera’s waaraan behoefte was en die technisch geschikt zouden zijn voor 

(aansluiting op het netwerk op) Curaçao was evenmin uitgebreid onderzocht en er is 

geen ToR opgesteld. Ook was nog niet nagegaan aan welke wettelijke voorwaarden 

voldaan moest zijn voor effectief cameratoezicht. 

 

 

Operationeel Niet operationeel TOT

Surveillance camera's voor gebieden

Verkeerscamera's op 7 checkpoints

Camera's op patrouillewagens 16 0 16 16 0

Totaal 474 187 25 212 262

Soort camera's

458 196 262

Geïnstalleerd
Gepland Niet geïnstalleerd

187 9
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Er is nog niet voldaan aan de wettelijk voorwaarden om effectief cameratoezicht uit te 
kunnen voeren. 

Er geldt een minimale norm voor gegevensbescherming voor alle landen in het Koninkrijk 

dus ook voor Curaçao. Door het ontbreken van nationale wetgeving, zoals een 

politieregeling, zijn er echter nog onvoldoende waarborgen om aan dit minimum te 

voldoen bij cameratoezicht. In 2019 was er wel door het Ministerie van JUS een 

conceptpolitieregeling voorbereid. DWJZ heeft het ontwerp niet behandeld nadat 

duidelijk werd dat dit op rijksniveau moet worden geregeld. Het is de bedoeling dat 

een rijkswet bescherming persoonsgegevens tot stand komt, waar zowel private als 

politiegegevens, strafvorderlijke gegevens en gegevens van de veiligheidsdienst onder 

zullen moeten vallen. In het Landenpakket is dit ook als punt meegenomen. 

Op grond van de huidige WVVC kunnen verkeersovertredingen die door 

cameratoezicht worden vastgelegd niet geverbaliseerd en beboet worden omdat 

kentekenaansprakelijkheid wettelijk nog niet wordt erkend. Ook indien toegestaan zou 

deze vorm tot een grote stroom van proces-verbalen leiden, wat een niet acceptabele 

werkdruk bij het OM tot gevolg zal hebben. Deze boetes zijn namelijk strafrechtelijk en 

niet administratief. Vervolging en daarmee boeteoplegging zal dus niet optimaal 

kunnen plaatsvinden.  

Het is wettelijk niet verplicht om verhuizing te melden bij de burgerlijke stand. Ook 

hebben niet alle woningen/appartementen een geldig adres. Ingeval van onbekende 

adressen zullen de boetes dus niet uitgereikt kunnen worden. Bij het Ministerie van VVRP 

liep tot 2014 een project om dit te bereiken maar het project is niet afgerond.  

 

Doordat de uitvoering van het project is achtergebleven zijn de doelstellingen/beoogde 
resultaten van het cameratoezicht nog niet optimaal gerealiseerd.  
De doelstellingen/beoogde resultaten2 van het cameratoezicht zijn hierna vermeld: 

 

Tabel 3- Beoogde doelstellingen/beoogde resultaten 

 

                                            
2  De beoogde resultaten zijn in 2014 door de minister van JUS aangegeven. In een document van 2016 

zijn dezelfde resultaten als doelstellingen aangemerkt (Concept Projectdossier 4 april 2016). 

Verstoringen van de openbare orde en veiligheid (vroegtijdig) opmerken, waarop de daartoe

aangewezen eenheden (politie, brandweer, ambulancedienst enz.) snel kunnen reageren. 

Criminaliteit zoals geweld, overlast en vernielingen verminderen. 

Personeel van ingezette hulpdiensten beveiligen. 

Veiligheidsgevoel van de bevolking vergroten (subjectieve veiligheid). 

Schade door criminaliteit verminderen. 

Opsporing en vervolging van strafbare feiten bevorderen. 

Efficiëntere inzet van politiepersoneel en buitengewoon opsporingsambtenaren
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Hoe meer camera’s op het netwerk zijn aangesloten, hoe meer observaties kunnen 

plaatsvinden en hoe groter de kans dat de doelstellingen/beoogde resultaten worden 

gerealiseerd. Uit de toelichting bij conclusie 1 blijkt dat een aanmerkelijk deel van de 

totaal beoogde 580 camera’s, waaronder een deel van de reeds aangeschafte 474 

camera’s, nog niet is geïnstalleerd. Ook blijkt dat van de wél geïnstalleerde camera’s 

niet alle op het netwerk zijn aangesloten waardoor met deze camera’s nog steeds geen 

cameratoezicht kan worden uitgevoerd. Bovendien heeft de aansluiting van de camera’s 

op het netwerk gespreid plaatsgevonden tussen eind december 2016 en juni 2022 en 

was er dus geen sprake van een continue toezicht met deze camera’s gedurende de 

gehele periode.  

Uit conclusie 2 blijkt bovendien dat de noodzakelijke wetgeving, onder andere om met 

camera’s vastgelegde verkeersovertredingen te kunnen beboeten, nog niet tot stand is 

gekomen.  

Er zijn vooraf geen indicatoren voor meting opgenomen. Ook zijn voor de hand liggende 

registraties over de uitkomsten van het toezicht niet bijgehouden, zoals het aantal 

gedetecteerde (potentiële) incidenten en crimineel gedrag, het aantal gemelde 

incidenten en de afhandeling daarvan. Wel heeft het KPC bijgehouden welke 

cameravideo aanvragen zijn gedaan door de daartoe bevoegde autoriteiten zoals het 

KPC zelf, in 2020, 2021 en 2022 (tot en met juni), zoals hierna te zien is: 

 

Tabel 4 - Cameratoezicht video aanvragen in 2020, 2021 en 2022 (tot en met juni) 

 

Soort geval 2020 2021 2022 (tot 

eind juni)

Aanhouding t.z. vuurwapen 1 2

Aanrijding/Hit&Run 22 20 12

Autodiefstal 1 22 4

Bedreiging/bedreiging met een wapen 3 2

Brandstichting 1

Diefstal met geweld 5 18 9

Fever 5 1

Inbraken 3 3 5

Levensdelicten 6 4 5

Mishandeling 1 2

Project Integrale Veiligheidszorg 1

Schietincidenten 2

Team Digitaal 1 1

Vernieling 1 2

Volksopstand 1

Vrijheidsberoving 2

Witwassen van gelden 1

Totaal 21 64 27
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Uit de tabel blijkt dat het cameratoezicht dat heeft plaatsgevonden op basis van de in 

de loop der jaren geïnstalleerde en op het netwerk aangesloten camera’s, heeft 

bijgedragen aan de verbetering van de informatiepositie van het KPC over 

voorgevallen overtredingen en criminaliteit. Dit verhoogt de kans op het oplossen 

daarvan. Als een resultaat is met name genoemd de oplossing van een moord in een 

discotheek te Punda tijdens het Carnaval van 2016 met behulp van cameratoezicht.  

Hoewel het cameratoezicht haar diensten bewijst door bij te dragen aan het oplossen 

van zaken kan door de genoemde tekortkomingen nog geen sprake zijn van een 

optimale realisatie van de doelstellingen/beoogde resultaten. Ook zullen er voldoende 

personen moeten zijn voor een 24 uur per dag/7 dagen per week toezicht en zullen 

andere aspecten om effectief toezicht te waarborgen nog geregeld moeten worden, 

zoals protocollen voor het bezichtigen van de beelden.  

 

Deelconclusie 3. Het project zal niet binnen het daarvoor gereserveerde budget 
kunnen worden afgerond. 

Er is vooraf geen totaal budget bepaald voor de uitvoering van dit project waardoor 

steeds naar behoefte gelden op de begroting zijn geraamd. Het project is niet binnen 

het bestemde budget gerealiseerd. Het project is namelijk nog niet afgerond en heeft 

nu reeds het bestemde budget met NAf. 1,8 mln. overschreden, zoals de volgende tabel 

laat zien.  

 

Tabel 5 – Werkelijke kosten versus begrote kosten (In NAf.) 

 

Voor de afronding zijn bovendien geen middelen begroot. Er zijn dus onvoldoende 

middelen om het project af te ronden. Er zijn middelen nodig voor o.a. de 

graafwerkzaamheden om de resterende camera’s te plaatsen en voor de aanschaf van 

meer camera’s. Bovendien is door gebrekkig magazijnbeheer (waaronder 

onzorgvuldige opslag) het risico aanwezig dat de aangeschafte camera’s en overige 

apparatuur inmiddels in kwaliteit achteruit zijn gegaan en/of feitelijk minder in aantal 

Jaar Totale kosten Verschil

 In oorspronkelijke 

begroting 

 Begrotingswijziging 

gedurende het jaar 

 Totaal begroot 

2015 6.002.510     0 6.187.300             6.187.300       184.790

2016 5.386.059     0 5.656.978             5.656.978       270.919

2017 3.133.703     0 3.208.470             3.208.470       74.767

2018 307.381        0 300.000                300.000           7.381

2019 1.526.819     3.500.000         -1.650.000 1.850.000       323.181

2020 2.321.397     3.500.000         -3.000.000 500.000           -1.821.397

2021 2.872.868     2.000.000         0 2.000.000       -872.868

Totaal 21.550.737  9.000.000         10.702.748          19.702.748     -1.847.989

Begroot
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zijn dan wordt verondersteld. Ook bestaat het risico van veroudering van deze 

producten door snelle technologische ontwikkelingen op dit gebied. Er zouden dan weer 

uitgaven voor vervanging gemaakt moeten worden. Verder zijn er (toenemende) kosten 

verbonden aan het continue op het netwerk aangesloten zijn van (meer) camera’s, 

personeelskosten voor een 24 uur per dag/7 dagen per week uitvoering van het 

toezicht, geld om tijdig onderhoud te plegen en tijdig camera’s en andere 

hulpapparatuur te vervangen.  

 

Aanbevelingen 

De ministers van JUS en VVRP hebben op 10 augustus jl. bij landsbesluit een Stuur- en 

een Werkgroep ingesteld genaamd ‘Stuur- en Werkgroep wetgevingstraject(en) en 

implementatie bestuurlijke handhaving cameratoezicht’.3 De leden van de Stuurgroep 

zijn de ministers van JUS en VVRP en zij hebben onder andere tot taak om toezicht op 

de voortgang van het traject te houden. De werkgroep bestaat uit diverse 

vertegenwoordigers van de ministeries van JUS en VVRP, een vertegenwoordiger van 

de SOAB en een wetgevingsjurist. De Werkgroep behoort binnen zes maanden een plan 

van aanpak op te stellen voor het traject en maandelijks schriftelijk te rapporteren aan 

de Stuurgroep over de voortgang van het traject. De Stuurgroep vergadert eenmaal in 

de twee maanden met de Werkgroep om het traject te monitoren.  

Uit het landsbesluit blijkt dat de Werkgroep zich onder andere zal buigen over de door 

de Rekenkamer geconstateerde leemten in de wet m.b.t. kentekenaansprakelijkheid en 

de mogelijkheid om ingeval van verkeersboetes administratiefrechtelijk te handhaven 

(de zogenaamde wet Mulder).  

Voor wat betreft de tot stand te komen rijkswet bescherming persoonsgegevens zijn 

momenteel de landen van het Koninkrijk in een interlandelijke werkgroep bezig met het 

opstellen van deze rijkswet. DWJZ vertegenwoordigt het land Curaçao daarin.  

 

De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen aan de minister van JUS: 

1. gelet op de geconstateerde stand van zaken betreffende het project, naast het in 

augustus jl. geïnitieerde wetgevingstraject, ook fase 3, de projectevaluatie, op zeer 

korte termijn te laten plaatsvinden. Daardoor kan een onderbouwde beslissing 

worden genomen over de voortgang en verdere invulling van het project, de 

prioriteiten daarin en een concreet plan worden opgesteld.  

                                            
3 Zaaknummer 2022/023688. 
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2. gezien de verantwoordelijkheid van de minister van JUS om een passend niveau van 

gegevensbescherming te waarborgen bij de verwerking van politiegegevens, 

expliciet met de DWJZ af te spreken dat de minister regelmatig over de voortgang 

van de totstandkoming van de Rijkswet bescherming persoonsgegevens wordt 

geïnformeerd;  

3. na te (laten) gaan of en zo ja in welke mate de reeds aangeschafte camera’s en 

bijbehorende apparatuur nog bruikbaar zijn; 

4. een realistische begroting op te stellen van zowel de kosten om het project af te 

ronden als de kosten om het cameratoezicht te verduurzamen, zoals structurele 

kosten voor aansluiting op het netwerk, onderhoud en tijdige vervanging van 

apparatuur. In het beleidsplan criminaliteitsbestrijdingsfonds juli 2022 - januari 

2023 heeft het Ministerie van JUS NAf. 1 miljoen gereserveerd voor het project. De 

vraag is of dit voldoende is gezien wat nog gedaan moet worden;  

5. vooraf te zorgen dat de gelden voor afronding van en verduurzaming van het 

project tijdig beschikbaar komen. Zoals eerder aangegeven is de financiering een 

belangrijk obstakel geweest in de voortgang.  

6. te zorgen voor een betere opslag en beheer van de aangeschafte producten en een 

voortvarende afronding van het project om kapitaalvernietiging te voorkomen 

danwel te beperken.  

7. de Staten het plan van aanpak voor het wetgevingstraject alsmede het plan van 

aanpak voor de verdere uitvoering van het project cameratoezicht aan te bieden 

inclusief tijdspaden en wijze van financiering;  

8. de Staten periodiek, bijvoorbeeld elk kwartaal, te informeren over de voortgang 

van het wetgevingstraject inclusief de tot stand te komen rijkswet bescherming 

persoonsgegevens, en de voortgang van de aanpak van de overige gesignaleerde 

knelpunten. 

 

Aan de Staten adviseert de Rekenkamer om toe te zien op de voortgang van het project. 

De Staten kunnen met de verantwoordelijke minister afspreken dat zij de plannen van 

aanpak ontvangen en regelmatig geïnformeerd worden over de uitkomsten.  
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Rapòrt resumí 

 

Introdukshon 

Na aprel di 2014, Minister di JUS a inisiá e proyekto Publiek Cameratoezicht (Vigilansia 

Públiko ku Kámara).4  

Di 2015 te ku 2020, a gasta un total di NAf. 21,6 mion na e proyekto akí. En bista di 

e proyekto su ophetivo prinsipal, esta, di ‘logra un komunidat sigur na Kòrsou’, 

Kontraloria ta konsiderá ku e ta di gran interes sosial i p’esei a inisiá un investigashon 

di e proyekto. E rapòrt akí ta presentá resultado di e investigashon. 

 

Pa e investigashon akí, a formulá e siguiente pregunta di investigashon: 

 

A ehekutá e proyekto di vigilansia ku kámara na tempu, di forma efektivo i denter 

di e presupuesto fihá? 

 

Aki ta sigui e resultadonan.  

 

Konklushon (i e resultadonan korespondiente) 

Kontraloria ta konkluí ku ehekushon di e proyekto no a tuma lugá na tempu ni di forma 

efektivo. Ademas, no a regla un presupuesto di antemano pa e proyekto i despues, 

promé ku a kompletá e proyekto, a eksedé e presupuesto ku a pone disponibel p’e.  

 

Aki ta sigui e konklushonnan sekundario di e investigashon, huntu ku resúmen di e 

resultadonan ku ta sirbi komo base pa nan. 

 

Konklushon 1. No a realisá e proyekto na tempu ni kompleto.  

Na tur, e ophetivo tabata pa logra haña vigilansia ku 580 kámara na Kòrsou. E 

intenshon tabata di realisá e proyekto den 4 fase. Pa fase 1 i 2, a kumpra 474 kámara, 

ku plan pa kumpra i instalá e resto den fase 4. Aki ta sigui un deskripshon di e fasenan 

di e proyekto. 

 

 

                                            
4 MB number 2014/017280, 9 di aprel 2014. 
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Tabèl 1- E fasenan planiá pa e proyekto 

 

Den e tabèl, por mira kua ta e partinan ku Inspur mester a entregá den fase 1 i 2 i kiko 

Ministerio di JUS lo mester a (laga) hasi adishonalmente den kada fase. Pa e parti ku 

a korespondé na Inspur den fase 1, tabatin un planifikashon eksplísito, hasí di antemano. 

Ademas, por dedusí ku, segun plan, fase 2 lo a dura maksimalmente 2 aña i ku entrega 

di e fase akí tabata planiá pa fin di 2020.  

E empresa Inspur a entregá su parti pa fase 1, pero no na tempu. Ainda no a kaba di 

realisá resto di fase 1 i fase 2. Ta menshoná komo kousa di e retrasonan akí e echo ku 

fase 1 a start despues di e fecha planiá i ku e ekiponan nesesario, entre otro pa e 

trabounan di kobamentu, no tabata disponibel na tempu. Un otro kousa menshoná ta e 

echo ku no a risibí pèrmit na tempu pa por a koba i pone e material di instalashon pa 

e kámaranan. Fuera di esei, e echo ku e suministradó no por a entregá e infrastruktura 

nesesario na tempu lo a pone ku Inspur tampoko no por a instalá e kámaranan na tempu. 

Den fase 2, e proyekto a tranka debí na falta di fondo. Pues, fase 3 i 4 no a inisiá 

ainda.  

A instalá 212 di e 474 kámaranan kumprá, i a instalá 16 di nan riba 16 patruya. Pa 

loke ta e 196 otro kámaranan instalá, a instalá 194 den diferente bario i 2 na ún 

checkpoint/via públiko hopi transitá. 

 Di fin di 2016 pa mei di 2022, 187 di e 194 kámaranan instalá a drenta den 

operashon gradualmente.  

Fase 1

Konforme e akuerdo di 18 di mart 2015, e empresa Inspur mester entregá i instalá diferente tipo di 

sistema i kámara, krea un sentro di dato, un sentro di monitoreo i un sentro di monitoreo chikitu na prizòn, i 

tambe entregá e ekiponan nesesario pa e sentronan akí i duna training. 

Fase 2

Konforme e akuerdo di 3 di novèmber di 2016, e empresa Inspur mester entregá i instalá diferente tipo 

di sistema i kámara (i e ekiponan korespondiente), amplia e sentro di dato, kompletá e sentro di 

monitoreo den su forma definitivo, entregá e ekiponan korespondiente i duna training.

Den fase 1 i 2, mester instalá e kámaranan di vigilansia riba e ruta di Batipaña te Parasasa, pafó di 

prizòn SDKK i su bisindario, rònt di Curaçao International Airport, na Bahia di Santa Ana i riba e 

vehíkulonan di patruya polisial.

Fase 2
Mester instalá e kámaranan di tráfiko na e vianan prinsipal (asina yamá: checkpoint), manera Helmin 

Magno Wiels Boulevard, Kaminda di Westpunt, F.D. Rooseveldtweg i Winston Churchillweg.

Fase 1 i 2

E kámaranan instalá mester ser konektá riba ret di un suministradó (UTS) pa nan por drenta den 

operashon i transmití imágen pa e sala di monitoreo. Di e momento ei padilanti, lo tin opservashon, 

almasenamentu i prosesamentu di e imágennan live , 24 ora pa dia.

Fase 2
Mester kuminsá parti but 24 ora pa dia/7 dia pa siman, 365 dia pa aña pa e infrakshonnan di lus di 

tráfiko i ekseso di velosidat konstatá mediante e kámaranan.

Fase 3

Mas o ménos un aña despues di inisio di fase 1, mester hasi un evaluashon di e proyekto. Esnan 

responsabel pa e proyekto lo evaluá su progreso, re-evaluá e fasenan di e proyekto i hasi e 

adaptashonnan nesesario. 

Fase 4 Lo pone kámara públiko na tur bario residensial na Kòrsou.



Rapport project cameratoezicht   14 

 E dos kámaranan di tráfiko ta konektá riba e ret, pero ainda no ta usando nan pa 

e propósito fihá, esta, pa traha proces-verbaal i but pa e infrakshonnan di tráfiko 

konstatá. Ku otro palabra, ainda nan no ta operashonal.  

 E kámaranan instalá riba e 16 patruyanan mester a sirbi komo medio di vigilansia, 

pero apénas ta usando nan pa e propósito ei, pasobra a bin resultá ku ta 

téknikamente posibel pa stòp e kámaranan di almasená imágen i algun agente 

polisial lo a hasi esei tambe.  

 Fin di yüni di 2022, no tabatin niun di e 16 kámaranan ku tabata den uso: 6 di e 

patruyanan tabata dañá i 5 di nan a ser deklará total loss. Pa loke ta e 5 

vehíkulonan restante, a baha e kámara for di riba 3 di nan, 1 di e vehíkulonan no 

ta siendo usá pa mantenshon di lei i e kámara ku tin riba e úniko vehíkulo ku ainda 

ta den uso pa mantenshon di lei no ta traha. Kontraloria tin entendí ku no ta fásil pa 

remplasá e kámara akí ku un otro. 

Tabèl 2 ta resumí kuantu di e 474 kámaranan a ser instalá i/òf tabata operashonal pa 

fin di yüni 2022.  

Tabèl 2- Progreso den instalashon i konekshon riba ret di e kámaranan kumprá 

 

 

Konklushon 2. No a realisá e proyekto di forma efektivo  

No tabatin un preparashon minusioso pa e proyekto. 

Na aprel di 2014, minister di JUS a tuma e desishon pa kuminsá ku preparashon. A 

para e preparativonan promé ku nan a keda kompletá. Na yüni 2014, a inisiá un 

proyekto ku e empresa Inspur sin ku tabatin un plan prepará i sin ku tabatin klaridat 

tokante kuantu finansiamentu henter e proyekto lo rekerí, entre otro pa personal, 

material i sostenibilidat. Tampoko no a hasi un investigashon amplio di e tipo i kantidat 

di kámara ku lo tin mester, ku e spesifikashonnan tékniko adekuá pa (por konektá nan 

riba e ret na) Kòrsou. Ademas, no a prepará un ToR. Tampoko no a averiguá kua ta e 

rekisitonan legal ku lo mester a kumpli kuné pa por implementá vigilansia efektivo ku 

kámara. 

 

 

Operashonal No operashonal TOT

Kámara di vigilansia pa área 187 7 194

Kámara di tráfiko na 7 checkpoint 0 2 2

Kámara riba vehíkulo di patruya 16 0 16 16 0

Total 474 187 25 212 262

Tipo di kámara Planiá
Instalá

No instalá

458 262
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Ainda no ta kumpli ku e rekisitonan legal pa por implementá vigilansia ku kámara di un 
forma efektivo. 

Tin un norma mínimo pa protekshon di dato ku ta aplikabel na tur pais di Reino Hulandes, 

i pues tambe na Kòrsou. Debí na falta di legislashon nashonal, manera un reglamento 

polisial, ainda no tin sufisiente garantia ku e vigilansia ku kámara lo kumpli ku e norma 

mínimo. Sí ta asina ku ministerio di JUS a konsipiá un reglamento polisial na 2019. DWJZ 

no a trata e proyekto di reglamento pasobra a bin komprondé ku ta na nivel di Reino 

esei lo mester tuma lugá. E intenshon ta pa bini ku un lei di Reino pa protekshon di dato 

personal ku ta konta pa tantu dato privá komo dato polisial, dato penal i di servisio di 

siguridat. E asuntu akí a keda inkluí komo un di e puntonan den Landenpakket. 

E aktual WVVC no por sirbi komo base pa verbalisá i but infrakshon di tráfiko konstatá 

mediante vigilansia ku kámara, debí ku ainda responsabilidat pa plachi di number 

(kentekenaansprakelijkheid) no ta rekonosí den lei. Asta si pèrmití pa e tipo di 

verbalisashon akí tuma lugá, e lo resultá den un fluho haltu di proces-verbaal ku lo 

okashoná un preshon di trabou inaseptabel pa Ministerio Públiko, ya ku e butnan en 

kuestion ta but penal i no atministrativo. Debí na esei, e persekushon i imposishon di but 

lo no por tuma lugá na un manera óptimo. 

Lei no ta imponé un obligashon pa mèldu mudansa na Registro Sivil. Ademas, no ta tur 

bibienda/apartamento tin un adrès bálido. Ku otro palabra, den kaso ku e adrès no ta 

konosí, no por hasi entrega di e but. Te na 2014, tabatin un proyekto andando na 

Ministerio di VVRP pa logra e meta ei, pero e no a keda kompletá ainda. 

 

Debí na e retraso den ehekushon di e proyekto, ainda no a realisá e ophetivo-/resultadonan 
deseá di e vigilansia ku kámara na un manera óptimo.  

Aki ta sigui e ophetivo-/resultadonan deseá5 di e vigilansia ku kámara: 

 

Tabèl 3- Ophetivo-/resultadonan deseá 

 

                                            
5  Na 2014, Minister di JUS a indiká kua ta e resultadonan deseá. Un dokumento di 2016 ta referí na e 

mesun resultadonan ei komo ‘ophetivo’ (Concept Projectdossier, 4 di aprel 2016). 

Detektá disturbio di órden i siguridat públiko (na tempu), di manera ku e unidatnan indiká 

(polis, bombero, servisio di ambulans, etc.) por reakshoná di un forma rápido

Redusí kriminalidat, manera violensia, molèster i destrukshon

Protegé personal di e servisionan di asistensia enbolbí

Oumentá e sentido di siguridat di poblashon (siguridat suphetivo)

Redusí daño okashoná pa kriminalidat

Mehorá detekshon i persekushon di echo kastigabel

Intervenshon mas efisiente di personal di polis i funshonario spesial di investigashon 

(buitengewoon opsporingsambtenaar)
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Mas tantu kámara tin konektá riba e ret, mas tantu opservashon por tuma lugá i asina 

mas tantu chèns tin di realisá e ophetivo-/resultadonan deseá. Manera por a ripará 

den e splikashon di konklushon 1, un parti supstansial di tur e 580 kámaranan planiá, 

inkluso parti di e 474 kámaranan ku ya ta kumprá, ainda no a keda instalá. Fuera di 

esei, no ta tur e kámaranan instalá ta konektá riba e ret, i debí na esei ainda no por 

usa nan pa vigilansia ku kámara. Ademas, konekshon di e kámaranan riba ret a sosodé 

gradualmente di fin di desèmber 2016 pa yüni 2022. Esei ke men ku no tabatin 

supervishon kontinuo ku e kámaranan durante henter e periodo ei.  

Ademas, konklushon 2 ta mustra ku e legislashon nesesario no ta eksistí ainda, entre otro 

pa por imponé but pa infrakshon di tráfiko detektá ku kámara.  

No a fiha di antemano kua ta e indikadónan ku mester midi. Tin sierto dato ku e 

vigilansia ta generá, manera e kantidat di (potensial) insidente i komportashon kriminal 

detektá, e kantidat di insidente raportá i kon a atendé esakinan, ku opviamente mester 

ser registrá, i sin embargo esei no a tuma lugá. Loke sí KPC a registrá ta e petishonnan 

ku e outoridatnan kompetente, entre otro KPC mes, a hasi na 2020, 2021 i 2022 (te ku 

yüni), pa risibí vidio di e kámaranan, manera por mira akibou: 

 

Tabèl 4 – Petishon pa vidio di vigilansia ku kámara na 2020, 2021 i 2022 (te ku yüni)  

 

 

 

Tipo di kaso 2020 2021 2022 (te fin di 

yüni)

Detenshon relashoná ku arma di kandela 1 2

Dalmentu/Hit&Run 22 20 12

Robo di outo 1 22 4

Menasa/menasa ku arma 3 2

Pegamentu di kandela 1

Robo violento 5 18 9

Fever 5 1

Kiebro 3 3 5

Homisidio 6 4 5

Maltrato 1 2

Proyekto Kuido di Siguridat Integral 1

Tiramentu 2

Tim Digital 1 1

Destrukshon 1 2

Rebelion (lantamentu) popular 1

Privashon ilegal di libertat 2

Labamentu di plaka 1

Total 44 84 41
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Manera e tabèl ta mustra, e vigilansia efektuá usando e kámaranan instalá i konektá 

riba e ret atraves di añanan a yuda hisa e nivel di informashon ku KPC ta disponé di 

dje relashoná ku kaso di infrakshon i krímen ku ta tuma lugá. Danki na esei, tin mas 

probabilidat ku e kasonan lo keda resolvé. Un di e resultadonan ku a keda menshoná 

ta ku, mediante vigilansia ku kámara, por a resolvé un kaso di asesinato den un 

diskoteka den Punda ku a tuma lugá den temporada di Karnaval na 2016. 

Aunke vigilansia ku kámara ta demostrá di ta duna resultado ya ku e ta kontribuí pa 

kaso keda resolvé, e defisiensianan menshoná ta pone ku ainda no por papia di un 

realisashon óptimo di e ophetivo-/resultadonan deseá. Ademas, lo tin mester di 

sufisiente persona pa por realisá un vigilansia di 24 ora pa dia/7 dia pa siman. I tin 

mas aspekto ku mester keda reglá ainda pa por garantisá un vigilansia efektivo, entre 

otro, protokòl tokante wakmentu di e imágennan. 

 

Konklushon 3. No por kompletá e proyekto denter di e presupuesto reservá. 

No a fiha un presupuesto total di antemano pa ehekushon di e proyekto i esei ta pone 

ku, te ainda, ta segun nesesidat presentá, ta reservá fondo riba presupuesto. E proyekto 

no a keda realisá denter di e presupuesto fihá, ya ku no a komplet’é ainda i ya a 

eksedé e presupuesto fihá ku NAf. 1,8 mion, manera por mira den e siguiente tabèl.  

 

Tabèl 5 – Kosto real versus kosto presupuestá (na NAf.)  

 

Ademas, no tin fondo presupuestá pa kaba e proyekto. Ku otro palabra, no tin sufisiente 

fondo pa komplet’é. Fondo ta nesesario entre otro pa e trabounan di kobamentu pa 

por pone e kámaranan ku falta i tambe pa kumpra mas kámara. Fuera esei, debí na 

un maneho defisiente di depósito (entre otro, almasenamentu negligente), tin chèns ku 

entre tantu e kámaranan i demas ekiponan kumprá a bai atras na kalidat i/òf ku e stòk 

real ta ménos ku loke ta suponé. Otro riesgo ta ku e produktonan akí por bira antikuá, 

debí na desaroyo rápido di teknologia riba e tereno akí. Esei lo nifiká ku mester bolbe 

Aña Kosto total Diferensia

 Presupuesto 

original 

 Kambio di 

presupuesto durante 

aña 

 Total 

presupuestá 

2015 6.002.510     0 6.187.300             6.187.300       184.790

2016 5.386.059     0 5.656.978             5.656.978       270.919

2017 3.133.703     0 3.208.470             3.208.470       74.767

2018 307.381        0 300.000                300.000           307.381

2019 1.526.819     3.500.000         -1.650.000 1.850.000       323.181

2020 2.321.397     3.500.000         -3.000.000 500.000           -1.821.397

2021 2.872.868     2.000.000         0 2.000.000       -872.868

Total 21.550.737  9.000.000         10.702.748          19.702.748     -1.847.989

Presupuestá
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hasi gastu pa remplasá nan. Ademas, tin gastu mará na e (múltiple) kámaranan konektá 

kontinuamente riba e ret, personal pa ehekutá un vigilansia di 24 ora pa dia i 7 dia pa 

siman, mantenshon regular i remplaso na tempu di e kámaranan i ekipo korespondiente, 

i e gastunan ta oumentando.  

 

Rekomendashon 

Dia 10 di ougùstùs último, mediante un dekreto nashonal, e ministernan di JUS i di VVRP 

a instalá un grupo di guia i di trabou yamá ‘Stuur- en Werkgroep wetgevingstraject(en) 

en implementatie bestuurlijke handhaving cameratoezicht’.6 E grupo di guia ta integrá 

pa e ministernan di JUS i VVRP, i nan tin entre otro e tarea di supervisá marcha di e 

trayekto. E grupo di trabou ta formá pa diferente representante di e ministerionan di 

JUS i VVRP, un representante di SOAB i un hurista legislativo. E grupo di trabou mester 

formulá, den un plaso di seis luna, un plan di aserkamentu pa e trayekto i raportá 

mensualmente i por eskrito na e grupo di guia tokante marcha di e trayekto. E grupo di 

guia ta reuní ku e grupo di trabou un biaha kada dos luna pa monitoriá e trayekto.  

E dekreto nashonal ta indiká ku e grupo di trabou lo duna atenshon entre otro na e 

puntonan ku, segun Kontraloria a konstatá, mester keda reglá ainda den lei relashoná 

ku responsabilidat pa plachi di number i e opshon pa apliká lei atministrativo ora ta 

trata di infrakshon di tráfiko (e asina yamá lei Mulder).  

Pa loke ta trata e lei di Reino ku mester bini pa protekshon di dato personal, 

aktualmente e paisnan di Reino ta formulando esaki den un grupo di trabou di e 

diferente paisnan, ku partisipashon di DWJZ representando Kòrsou.  

 

Kontraloria ta hasi Minister di JUS e siguiente rekomendashonnan: 

1. Mirando e situashon ku a konstatá relashoná ku e proyekto, laga fase 3 tambe, esta, 

evaluashon di e proyekto, tuma lugá mas pronto posibel, pareu ku e trayekto di 

legislashon ku a start na ougùstùs último. Di e manera ei, lo por tuma un desishon 

fundamentá tokante marcha di e proyekto i kon lo sigui dun’é kontenido, tokante e 

prioridatnan ku lo pone i relashoná ku formulashon di un plan konkreto.  

2. Mirando ku minister di JUS ta responsabel pa garantisá un nivel adekuá di 

protekshon di dato ora ta prosesá dato polisial, palabrá eksplísitamente ku DWJZ 

pa minister risibí informashon regularmente riba e progreso lográ den realisashon 

di e Lei di Reino pa protekshon di dato personal; 

                                            
6 Number di kaso 2022/023688. 
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3. (Laga) averiguá te kon leu e kámara- i demas ekiponan kumprá ta utilisabel ainda; 

4. Traha un presupuesto realístiko di e kostonan, tantu pa kaba e proyekto komo pa 

e vigilansia ku kámara por ta sostenibel, por ehèmpel, kosto struktural pa 

konekshon riba ret, i mantenshon i remplaso di ekipo na tempu. Den e ‘beleidsplan’ 

di fondo di kriminalidat yüli 2022 - yanüari 2023 Ministerio di JUS a reserva  

NAf. 1 mion pa e proyekto. E pregunta ta si esaki ta sufisiente, mirando loke 

mester wòrdu realisá ainda; 

5. Regla di antemano pa e fondonan ku tin mester pa kompletá e proyekto i hasié 

sostenibel por ta disponibel na tempu. Manera a menshoná anteriormente, 

finansiamentu tabata un opstákulo importante pa progreso di e proyekto.  

6. Regla mihó almasenamentu i maneho di e produktonan kumprá, i pa e proyekto por 

keda kompletá di un forma rápido pa asina evitá, i sino limitá, destrukshon di 

kapital.  

7. Presentá e plan di aserkamentu pa e trayekto legislativo na Parlamentu, i tambe e 

plan di aserkamentu pa e parti ku falta ainda den ehekushon di e proyekto di 

vigilansia ku kámara, indikando tambe e planifikashon di tempu i kon lo finansi’é; 

8. Informá Parlamentu periódikamente, por ehèmpel kada kuartal, tokante marcha di 

e trayekto legislativo, inkluso introdukshon di e Lei di Reino pa Protekshon di Dato 

Personal, i e progreso lográ relashoná ku e demas trabanan señalá. 

 

Kontraloria su rekomendashon na Parlamentu ta pa tene minister di JUS responsabel pa 

marcha di e proyekto. Por palabrá ku e Minister ku Parlamentu mester risibí e plannan 

di aserkamentu i ser informá regularmente tokante e resultadonan. 
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1 Over dit onderzoek 

1.1 Inleiding  

De minister van JUS heeft in april 2014 een project ‘Publiek Cameratoezicht’ ingesteld. 

In de periode 2015 tot en met 2020 is NAf. 21,6 miljoen uitgegeven aan dit project. 

De Rekenkamer acht het maatschappelijk belang van dit project groot gezien het 

hoofddoel ‘de ontwikkeling van een veilige samenleving op het eiland’ en heeft daarom 

een onderzoek verricht naar het project. Dit rapport is het verslag van dat onderzoek.  

 

1.2 Onderzoeksvraag 

Voor het onderzoek naar het project cameratoezicht heeft de Rekenkamer de volgende 

onderzoeksvraag geformuleerd: 

Is het project cameratoezicht tijdig, doeltreffend en binnen het daarvoor bestemde 

budget uitgevoerd? 

  

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

1. Is het project gedegen voorbereid? 

2. Zijn de wettelijke voorwaarden om cameratoezicht effectief uit te kunnen voeren 

gerealiseerd?  

3. Is het project tijdig gerealiseerd? 

4. Zijn de doelen en resultaten behaald? 

5. Is het project binnen het budget uitgevoerd? 

 

Door beantwoording van de deelvragen 1, 2 en 4 wordt antwoord gegeven op de 

vraag of het project doeltreffend is uitgevoerd. De deelvragen 3 en 5 leiden tot 

beantwoording van de tijdigheid van de uitvoering respectievelijk de realisatie binnen 

het budget.  
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1.3 Onderzoek verantwoording  

De onderzoeksmethoden zijn interview en documentanalyse en waarneming ter plaatse. 

Gedurende het onderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Op basis van de relevante wetgeving, gesprekken en ‘best practices’ zijn de criteria 

afgeleid waarmee de deelvragen zijn beantwoord. In de desbetreffende 

hoofdstukken zijn de criteria opgenomen. 

 Ter toetsing van de criteria zijn:  

- relevante documenten opgevraagd en geanalyseerd; 

- interviews gehouden en de aldus vergaarde informatie geanalyseerd; 

- de ruimten bezocht waar de door de camera’s opgenomen beelden zichtbaar 

zijn en worden opgeslagen; 

- de reeds geïnstalleerde camera’s op locatie geïnventariseerd; 

- de magazijnen bezocht waarin het aangeschafte materiaal is opgeslagen. 

 

De informatie is met name vergaard bij het Ministerie van JUS en bij het Ministerie van 

VVRP.  

Er zijn gesprekken gevoerd met: 

 De SG van het Ministerie van JUS; 

 De SD ROO van het Ministerie van JUS als projectleider,  

 Een lid van het managementeam van het KPC en andere medewerkers van het KPC 

betrokken bij het project;  

 Medewerkers van het OM; 

 Overige medewerkers van het Ministerie van JUS betrokken bij het project; 

 De BD van het Ministerie van VVRP. 

 

1.4 Reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek betreft de periode 2014 tot en met juni 2022 en onderzoekt het project 

cameratoezicht voor wat betreft de deelvragen en onderliggende criteria. Andere 

aspecten van cameratoezicht zijn niet meegenomen.  

 

1.5 Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 geeft antwoord op de vraag of het project tijdig is gerealiseerd. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 antwoord gegeven op de vraag of het project 
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doeltreffend is uitgevoerd. Daarbij wordt ingegaan op de deelvragen over een 

gedegen voorbereiding, de wettelijke voorwaarden om cameratoezicht effectief uit te 

kunnen voeren én de realisatie van doelen en beoogde resultaten. De vraag of het 

project binnen het budget is uitgevoerd wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. In hoofdstuk 

5 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen en in hoofdstuk 6 de ambtelijke en 

bestuurlijke reactie op het rapport. Hoofdstuk 7 bevat tot slot het nawoord van de 

Rekenkamer.  
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2 Tijdigheid realisatie project  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of het project tijdig is 

gerealiseerd. Ter beantwoording van deze vraag is nagegaan welke projectfasen 

waren gepland, of elke projectfase binnen de vastgestelde termijn is gerealiseerd én 

of tijdig maatregelen zijn getroffen om eventuele vertraging te voorkomen. In 

paragraaf 2.3 worden de geplande fasen en eventuele tijdspaden van het project 

beschreven en aangegeven of de fasen zijn gerealiseerd. In paragraaf 2.4 wordt de 

mate van realisatie vermeld en of, en zo ja welke, maatregelen zijn getroffen om 

eventuele vertraging te voorkomen of beperken. Om de leesbaarheid te bevorderen 

wordt eerst in paragraaf 2.2 een korte beschrijving gegeven van de aanvang van het 

project. 

 

2.2 Korte beschrijving aanvang project 

Op 9 april 2014 heeft de toenmalige minister van JUS bij MB7 een project ‘Publiek 

cameratoezicht’ ingesteld. De overwegingen daartoe waren dat: 

 ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid van de burger het wenselijk was 

de toeristengebieden in het centrum van Willemstad, de doorlopende winkelstraten 

en de overige aandachtsgebieden te gaan bewaken; 

 voor een effectieve en efficiënte bewaking alsmede registratie van facetten die de 

leefbaarheid kunnen bedreigen, het gebruik van cameratoezicht nodig was. 

 

De MB hield in feite de instelling van een projectteam in dat belast zou worden met de 

voorbereiding van het project. De voorbereiding diende binnen zes maanden 

opgeleverd te worden waarna een eindevaluatie zou plaatsvinden en overdracht van 

de uitvoeringswerkzaamheden. In de MB was een opsporingsdeskundige aangewezen 

als projectcoördinator en vertegenwoordiger van het projectteam. Verder waren 

aangewezen een jurist van de beleidsorganisatie van het Ministerie van JUS en een 

accountmanager belast met Communicatie en Voorlichting binnen het Ministerie van JUS. 

Het projectteam moest onder andere invulling geven aan een nulmeting vooraf zodat 

effectevaluatie achteraf over de leefbaarheid en veiligheid in het geprojecteerde 

bewakingsgebied mogelijk zou zijn. Ook moest een modulair operationeel plan 

                                            
7 Nummer 2014/017280, 9 april 2014. 
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camerabewaking worden opgesteld evenals na te leven ‘best practices’ en relevante 

procedures. Verder een ToR voor openbare danwel onderhandse aanbesteding en een 

budgetneutraal financieringskader dat ook duurzaamheid garandeert. Met name de 

jurist moest de conceptproducten van het project toetsen aan bestaande wet- en 

regelgeving en voorstellen aandragen voor wetsontwerpen en -wijzigingen.  

De minister van JUS ondernam vanaf juni 2014 stappen om het bedrijf Inspur aan te 

trekken voor de levering en installatie van de voor het project benodigde apparatuur 

en benoemde een kabinetsmedewerker en de SD ROO als coördinatoren. Voornoemd 

proces resulteerde in een MoU met Inspur in september 2014 gevolgd door twee 

contracten met deze op 18 maart 2015 en 3 november 2016.  

 

2.3 Geplande en gerealiseerde projectfasen  

Gedurende de loop van het project zijn de projectinhoud en de onderliggende fasen in 

meerdere documenten op verschillende wijze beschreven. Uit diverse documenten8 en 

gesprekken met de projectleider zijn vier projectfasen afgeleid die in Tabel 1 zijn 

opgenomen. De mate van realisatie is daarna toegelicht. 

Tabel 6 – Geplande fasen van het project  

 

                                            
8 MoU met Inspur in 2014, de overeenkomsten met Inspur in 2015 en 2016 betreffende de oplevering 

van de eerste en tweede fase, correspondentie tussen de ministers/ministeries van JUS en FIN in 2015, 

2016, 2017 en 2018 en het concept Projectdossier ‘Beleidsplan CECDA Cameratoezicht Curaçao’ van  

4 april 2016. NB hoewel laatstgenoemd document nooit is vastgesteld golden volgens de projectleider 

de daarin genoemde projectfasen. 

Fase 1

Conform de overeenkomst van 18 maart 2015 moet het bedrijf Inspur diverse soorten systemen en 

camera’s (en bijbehorende apparatuur) leveren en installeren, een datacenter, monitoringcenter en een 

kleine monitoringcenter bij de gevangenis opzetten, plus de bijbehorende apparatuur voor deze centers 

leveren en trainingen verzorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fase 2

Conform de overeenkomst van 3 november 2016 moet het bedrijf Inspur diverse soorten systemen en 

camera’s (en bijbehorende apparatuur) leveren en installeren, alsook het datacenter uitbreiden, het 

monitoringcenter definitief opzetten, plus de bijbehorende apparatuur leveren en trainingen verzorgen.                                        

De surveillancecamera's moeten in fase 1 en fase 2 geïnstalleerd worden op de route van Batipaña tot 

Parasasa, buiten de SDKK gevangenis en omgeving, rond de Curaçao International Airport, bij de Sint 

Annabaai en op de patrouillewagens van de politie.

Fase 2

De verkeerscamera's moeten geïnstalleerd worden bij de grote verkeersaders (zogenoemde  

checkpoints), zoals Helmin Magno Wiels Boulevard, Weg naar Westpunt, F.D. Rooseveldtweg en de 

Winston Churchillweg.

Fase 1 en 2

De geïnstalleerde camera's moeten op het netwerk van een provider (UTS) aangesloten worden zodat 

de camera’s operationeel worden en beelden kunnen zenden naar de monitoringroom. Vervolgens vindt 

24 uur per dag live observatie, opslag en verwerking van camerabeelden plaats. 

Fase 2
Er moet worden aangevangen met het 24 uur per dag/7 dagen per week, 365 dagen per jaar 

beboeten van de door verkeerscamera's vastgestelde roodlicht- en snelheidsovertredingen. 

Fase 3

Er dient een projectevaluatie plaats te vinden ongeveer één jaar na de start van fase 1. De voortgang 

en de fasering van het project worden nader beoordeeld en indien nodig aangepast door de 

projectleiders. 

Fase 4 Alle woonwijken op Curaçao worden voorzien van publieke camera’s. 
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De tabel laat zien welk aandeel Inspur in fase 1 en 2 moest leveren en waar de 

installatie van de camera’s was gepland in fase 1 en 2. Daarnaast moest het Ministerie 

van JUS in deze fasen zorgen voor het laten aansluiten van de geïnstalleerde camera’s 

op het netwerk enz. Het ministerie heeft daarbij geen onderscheid gemaakt wat in fase 

1 moest plaatsvinden en wat in fase 2. Daarom zijn deze fasen samen vermeld. Verder 

had het Ministerie van JUS in fase 2 ook het aanvangen van de beboeting van de 

roodlicht- en snelheidsovertredingen gepland en in fase 3 en 4 de evaluatie 

respectievelijk het voorzien van alle woonwijken van camera’s.  

Alleen voor het aandeel van Inspur in fase 1 is expliciet een tijdplanning vermeld. 

Hoewel vooraf geen expliciete datum van oplevering van fase 2 is vastgesteld blijkt uit 

documenten meerdere gesprekken dat voor deze fase maximaal twee jaar was 

gepland en dat de oplevering van deze fase aanvankelijk vóór eind 2020 was 

gepland. Wel kon worden vastgesteld of de fasen van het project eind 2022 zijn 

gerealiseerd.  

Alleen fase 1, voor wat betreft het deel door Inspur te leveren, is afgerond, maar niet 

tijdig. In de (bijlage bij de) eerste overeenkomst met Inspur was afgesproken dat deze 

zijn laatste activiteit in fase 1 op 7 september 2015 moest hebben afgerond. De 

oplevering door Inspur van deze fase is echter pas op 14 december 2018 door de 

projectleider getekend.9 De opgegeven oorzaken van de vertraging zijn met name het 

later dan gepland aanvangen van de fase (december 2015 in plaats van mei 2015) 

en het niet tijdig beschikken over middelen voor o.a. uit te voeren graafwerkzaamheden. 

Ook het niet tijdig ontvangen van de toestemming voor het graven en plaatsen van het 

installatiemateriaal voor de camera’s is als oorzaak vermeld. Verder zou ook het niet 

tijdig kunnen leveren van de nodige infrastructuur door de provider UTS tot gevolg 

hebben gehad dat Inspur camera’s niet op tijd kon installeren. 

Het project is in de tweede fase blijven steken wegens gebrek aan financiële middelen. 

Fase 3 en 4 zijn dus niet gestart. Door het gebrek aan financiële middelen konden o.a., 

evenals in de eerste fase, graafwerkzaamheden gevolgd door installatie van camera’s 

niet tijdig plaatsvinden en was dus ook sprake van vertraging. Hoewel vooraf geen 

expliciete datum van oplevering van fase 2 is vastgesteld blijkt uit meerdere gesprekken 

dat ook de oplevering van deze fase aanvankelijk vóór eind 2020 was gepland. 

Evenals in de eerste fase zou het niet tijdig kunnen leveren van de nodige infrastructuur 

door UTS ook een vertragende factor zijn geweest waardoor Inspur de camera’s niet 

                                            
9 ‘Project review: project implementation meets the requirement of overall solution and design, demand 

satisfied. Agree to accept delivery’, 14 december 2018.  
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tijdig kon installeren en het project niet binnen de vastgestelde periode kon worden 

afgerond.  

Naast het gebrek aan financiële middelen is de uitvoering van fase 2 ook gestopt omdat 

Inspur zijn werkzaamheden in 2020 moest stopzetten vanwege de uitbraak van de 

COVID-19 pandemie. 

 

2.4 Mate van realisatie per fase en maatregelen om eventuele vertragingen 
te voorkomen of te beperken 

Door waarneming ter plaatse is het bestaan van de monitoringrooms inclusief datacenter 

vastgesteld. Ook is in gesprekken en aan de hand van foto’s de uitvoering van de 

trainingen bevestigd. 

Hierna is toegelicht hoeveel van de bestelde camera’s in fase 1 en 2 zijn geleverd en 

geïnstalleerd en op het netwerk aangesloten.  

 

Geïnstalleerde camera’s 

In fase 1 moest Inspur 140 camera’s leveren en installeren.10 Uitgaande van de 

getekende oplevering in december 2018 van fase 1 door Inspur heeft laatstgenoemde 

de camera’s geleverd en geïnstalleerd in die periode.11 Voor wat betreft fase 2 moest 

Inspur 312 camera’s leveren en installeren.12 Er is voor ontvangst van 334 camera’s 

getekend door de projectleider, dus 22 meer dan gekocht.13 

Voor fase 1 en 2 zijn totaal dus 474 camera’s geleverd; 140 in fase 1 en 334 in fase 

2. In fase 1 en 2 moesten onder andere op 7 checkpoints14 een aantal camera’s in het 

verkeer geïnstalleerd worden bij de grote verkeersaders zoals de Helmin Wiels 

Boulevard, Weg naar Westpunt, F.D. Rooseveltweg en de Winston Churchillweg. Ook 

was de installatie van 16 surveillance camera’s op 16 patrouillewagens in deze fasen 

gepland. Het restant surveillance camera’s zou in deze fasen in diverse geselecteerde 

gebieden geïnstalleerd worden op de route van Batipaña tot Parasasa, buiten de SDKK 

                                            
10 Bijlage bij de onderliggende overeenkomst met Inspur van maart 2015. 
11 NB. Er zijn geen andere documenten aangetroffen die de levering van genoemd aantal staven. In de 

onderliggende facturen zijn veelal geen geleverde aantallen producten genoemd omdat conform 
afspraak gefactureerd is naar een percentage van de fase van oplevering. In gesprekken is het aantal 
wel bevestigd.  

12 Bijlage bij de overeenkomst van november 2016. 
13 Geparafeerde lijst van ontvangen goederen. N.B. in het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is 

opgemerkt dat waarschijnlijk meer camera’s als ‘back-up’ zijn geleverd omdat Inspur geen lokaliteit op 
het eiland heeft.  

14 Een checkpoint is een grote verkeersader waar het risico op overtredingen hoog wordt ingeschat. 
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(gevangenis) en omgeving, rond de Curaçao International Airport (Hato) en bij de Sint 

Annabaai.15 

De projectuitvoerders hebben wel bijgehouden waar camera’s zijn geïnstalleerd en 

aangesloten op het netwerk, maar niet in welke fase dit had plaatsgevonden. Daarom 

is navolgend voor fase 1 en 2 samen de mate van installatie en aansluiting op het 

netwerk gegeven.  

Door waarneming ter plaatse is vastgesteld dat eind juni 2022 het totaal op diverse 

locaties geïnstalleerde camera’s 196 bedroeg, waaronder 2 verkeerscamera’s voor 

snelheidsmeting op 1 checkpoint. Van de op 7 checkpoints geplande verkeerscamera’s 

zijn dus slechts op 1 checkpoint (2) verkeerscamera’s geplaatst. Verder is op basis van 

documenten en gesprekken vastgesteld dat de geplande 16 camera’s op 16 

patrouillewagens zijn geïnstalleerd. Totaal zijn derhalve 212 camera’s geïnstalleerd.16  

Er zijn geen documenten aangetroffen waaruit kan worden afgeleid wanneer de 

camera’s precies zijn geïnstalleerd. Wel is vastgesteld dat er deels een verschuiving in 

geplande locaties heeft plaatsgevonden. Zo is de installatie van camera’s langs de 

carnavalsroute vervroegd/geprioriteerd. De behoefte daaraan was urgent omdat op 

korte termijn het carnavalsgebeuren zou plaatsvinden en met de camera’s de politie 

ondersteund zou worden in het handhaven van de openbare orde. Dit kan dus 

beschouwd worden als een maatregel om vertraging van de installatie op urgentere 

locaties te voorkomen/beperken. Andere maatregelen om vertragingen te voorkomen 

of beperken zijn niet vastgesteld. 

 

Op het netwerk aangesloten camera’s 

Ten behoeve van het toezicht moeten de camera’s beelden vastleggen die door de 

monitoringroom gebruikt kunnen worden. Van de 196 camera’s die in verschillende 

gebieden zijn geplaatst waren per eind juni 2022 totaal 189 camera’s aangesloten op 

het netwerk van een provider en konden daardoor beelden zenden naar de 

monitoringroom. Om een indicatie te krijgen vanaf wanneer welk aantal camera’s 

operationeel was is nagegaan vanaf wanneer werd betaald voor de providerdiensten: 

 Tussen december 2016 en december 2017 zijn er 3 pilots geweest waarbij in 4 

gebieden camera’s zijn aangesloten op het netwerk van een provider waarvan 1 

                                            
15 Concept ‘Projectdossier Beleidsplan CECDA Cameratoezicht Curaçao’, 7 april 2016 plus gesprekken 

waarin is vermeld dat in afwijking van het concept Projectdossier zowel de installatie in de diverse 
gebieden, op de patrouillewagens en op de checkpoints in beide fasen waren gepland.  

16 196 (inclusief 2 verkeerscamera’s) plus 16. 
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gebied de checkpoint betrof waar 2 verkeerscamera’s voor snelheidsmeting waren 

geplaatst. 17 

 In juni 2018 is een overeenkomst gesloten met UTS als provider waarna in oktober 

2018 in 1 gebied camera’s zijn aangesloten, in 2019 in 2 gebieden en in juni 2020 

in 1 gebied. Van een deel van laatstgenoemd gebied waren de beelden van de 

camera’s pas in mei 2022 te bezichtigen doordat de provider de internetverbinding 

met de benodigde bandbreedte niet eerder tot stand kon brengen.18 In december 

2020 zijn in nog 1 gebied camera’s aangesloten en in mei 2022 eveneens nog in 1 

gebied.  

De 2 checkpoint camera’s zijn wel aangesloten op het netwerk en zenden dus beelden 

uit naar de monitoringroom. Deze beelden worden echter nog niet gebruikt waarvoor 

ze bestemd zijn, namelijk geregistreerde verkeersovertredingen verbaliseren en 

beboeten omdat de daarvoor vereiste wetgeving nog niet tot stand is gekomen.  

De camera’s voor installatie op de 16 patrouillewagens waren bedoeld als 

surveillancemiddel voor de politie. Het was niet de bedoeling dat de beelden direct 

naar de monitoringroom verzonden zouden worden. Omdat de camera’s deze optie wel 

hadden is een pilot gedraaid om na te gaan welke kosten hiermee gemoeid zouden zijn 

alvorens een contract daarvoor met providers te onderhandelen. Toen het te duur bleek 

is voor een andere oplossing gekozen, namelijk opslag van de videobeelden op een 

daarvoor beschermde schijf. Deze schijf werd in de achterbak van de patrouillewagen 

geïnstalleerd en was alleen voor leidinggevenden toegankelijk. Alleen met toestemming 

van het OM kon over de beelden worden beschikt; deze werden dan met behulp van 

een stick uitgelezen.  

De camera’s zijn volgens de projectleider op de 16 patrouillewagens geïnstalleerd en 

in goede staat opgeleverd. Conform de overeenkomst met Inspur zijn de camera’s een 

jaar na installatie gecontroleerd en onderhouden. Alle camera's zouden daarna weer 

in bedrijf zijn genomen. In de praktijk bleek echter dat de politie deze camera’s nimmer 

als surveillance middel heeft gebruikt.  

Hoewel niet de bedoeling, bleek het (middels een knop in de wagen) mogelijk te zijn 

om het vastleggen van beelden door de camera’s uit te schakelen. Volgens verkregen 

informatie deden enkele agenten dit, vermoedelijk omdat zij niet wilden dat vastgelegd 

                                            
17 Pilot Otrobanda, SDKK, Verkeerscamera’s Helmin Wiels Boulevard en Pilot Punda.  
18 Bandbreedte is de hoeveelheid informatie die een verbinding binnen een bepaalde tijd kan 

overdragen. Een internetverbinding met een grote bandbreedte kan dus meer data verwerken. 
(www.internetvergelijk.nl.) 
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werd waar zij zich bevonden. Een groot deel van de 16 in 2015 aangekochte 

patrouillewagens, waarop de camera’s waren geïnstalleerd, is al enige tijd niet in 

bedrijf: 6 auto’s zijn defect en 5 zijn total loss verklaard. Van de resterende 5 auto’s is 

van 3 de camera weggehaald, wordt 1 auto niet ingezet voor handhaving en werkt de 

camera van de enige auto die nog wordt ingezet voor handhaving, niet. De uitgave 

voor de aanschaf en installatie van deze camera’s is dus geldverspilling. 

 

Per saldo is de mate van realisatie van fase 1 en 2 als volgt: 

Tabel 7- Mate van realisatie installatie camera’s en aansluiting op het netwerk 

 

Uit de tabel is af te lezen dat totaal 474 camera’s zijn geleverd waarvan 16 voor de 

patrouillewagens. Resteren er 458 surveillancecamera’s. Er kon niet worden 

meegedeeld hoeveel van deze 458 camera’s bestemd waren voor de 7 checkpoints. 

Het aantal per checkpoint te installeren camera’s zou namelijk verschillend zijn en 

naderhand worden bepaald. Van de surveillancecamera’s zijn totaal 196 geïnstalleerd 

(2 op 1 checkpoint en 194 in de diverse gebieden). Van de geïnstalleerde 196 

surveillancecamera’s zijn 187 aangesloten op het netwerk en 9 niet (2 camera’s op het 

checkpoint en 7 in de overige gebieden).  

 

Installatie en aansluiting op het netwerk van de resterend geplande camera’s (Fase 4)  

In fase 4 was gepland om alle woonwijken op Curaçao van publieke camera’s te 

voorzien. Het aantal in dit verband te plaatsen camera’s is niet expliciet genoemd, wel 

was het voornemen om totaal 580 camera’s aan te sluiten op het netwerk.19 Er zouden 

nog 474 -/- 212 is 262 camera’s in het magazijn moeten zijn en dus nog 106 camera’s 

(580 -/- 474) aangeschaft moeten worden. Het is echter niet bekend hoeveel camera’s 

feitelijk in het magazijn zijn opgeslagen. De Rekenkamer heeft namelijk zowel de 

administratieve voorraad20 aan camera’s als de voorraad in het magazijn21 niet kunnen 

vaststellen. Ten eerste zijn zowel de ontvangst door als afgifte uit het magazijn niet 

bijgehouden. Ten tweede kan de werkelijke ontvangst niet op andere wijze worden 

                                            
19 Bron: Memo Ministerie van JUS d.d. 18 juni 2018 nummer 2017/033008. 
20 Aantal ontvangen camera’s minus afgegeven camera’s volgens onderliggende documenten. 
21 Door telling vastgestelde voorraad. 

Operationeel Niet operationeel TOT

Surveillance camera's voor gebieden

Verkeerscamera's op 7 checkpoints

Camera's op patrouillewagens 16 0 16 16 0

Totaal 474 187 25 212 262

Soort camera's

458 196 262

Geïnstalleerd
Gepland Niet geïnstalleerd

187 9
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vastgesteld.22 Voorts is meegedeeld dat voor de diverse locaties meer dan het aantal 

van 195 waargenomen camera’s is gebruikt omdat incidenteel camera’s zijn vervangen 

doordat deze defect waren geraakt. Dit kwam vooral doordat automobilisten tegen de 

masten aan hadden gereden of door langdurig gebruik. Ten slotte heeft de Rekenkamer 

door waarneming ter plaatse vastgesteld dat zowel de camera’s als ander 

hulpmaterieel niet ordelijk in het magazijn zijn opgeslagen waardoor dus ook de 

gevraagde inventarisatie niet kon plaatsvinden.  

In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is meegedeeld dat het beheer van het 

magazijn tot voor COVID-19 onder Inspur viel. De afgifte van de ontvangen camera’s 

zou onder beheer van Inspur hebben plaatsgevonden, die voor de installatie moest 

zorgen en, na waarneming per camera van de gewenste beeldkwaliteit, officieel de 

oplevering bevestigde. Na COVID-19 is een lokaal door Inspur aangewezen bedrijf 

belast met de installatie van de resterende camera’s. 

 

De kans dat de rest van het project, inclusief fase 4, op korte termijn wordt uitgevoerd 

is klein. Er zijn onvoldoende financiële middelen begroot of daadwerkelijk beschikbaar 

om fase 2 af te ronden, meer camera’s aan te schaffen en zowel de reeds gekochte als 

nieuwe camera’s op het netwerk aan te sluiten.  

Het project is niet tijdig gerealiseerd. Alleen van fase 1 is het door het bedrijf Inspur 

op te leveren aandeel gerealiseerd, maar niet tijdig. De rest van fase 1 én fase 2 is 

nog niet volledig gerealiseerd en fase 3 en 4 zijn nog niet aangevangen.  

 

 

 

 

 

                                            
22 Zoals eerder vermeld is alleen voor fase 2 een ontvangstbevestiging aangetroffen (voor 334 camera’s) 

en moet o.b.v. het bewijs van oplevering voor fase 1 door Inspur worden aangenomen dat minimaal 
140 camera’s zijn geleverd. 
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3 Doeltreffendheid uitvoering project  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of het project doeltreffend is 

uitgevoerd. Ter beantwoording van deze vraag is nagegaan of het project gedegen is 

voorbereid (paragraaf 3.2), de wettelijke voorwaarden om het cameratoezicht 

effectief uit te kunnen voeren zijn gerealiseerd (paragraaf 3.3) en of de beoogde 

doelen en resultaten van het project zijn gerealiseerd (paragraaf 3.4).  

 

3.2 Voorbereiding project 

Het project is niet gedegen voorbereid. Er zijn wel voorbereidingen daartoe getroffen 

maar deze zijn vroegtijdig beëindigd. Ook is vooraf geen implementatieplan opgesteld 

en zijn de benodigde financiële middelen niet tijdig en voldoende gereserveerd. Bij de 

voorbereiding van de aanbestedingen is bovendien onvoldoende rekening gehouden 

met de geldende aanbestedingsregels voor wat betreft het al dan niet openbaar 

moeten aanbesteden.  

 

3.2.1 Implementatieplan 

Aan de in de MB beoogde voorbereidingsfase, en ook de betrokkenheid van het 

projectteam, kwam vroegtijdig een einde toen de minister van JUS in 2014 besloot om 

met Inspur in zee te gaan. Het vroegtijdig beëindigen van de voorbereidingsfase 

betekende concreet dat het project werd opgestart terwijl de volgende belangrijke 

aspecten nog niet duidelijk waren:  

 de doelen en resultaten en de geplande activiteiten waaronder de wijze waarop 

invulling zou worden gegeven aan het project cameratoezicht; 

 de wettelijke voorwaarden voor effectief cameratoezicht en de te ondernemen 

stappen om tijdig daaraan te voldoen;  

 de benodigde en toe te kennen personele en financiële middelen om het project uit 

te voeren en om duurzaam cameratoezicht te kunnen exploiteren; 

 de benodigde materiële middelen, waaronder camera’s, om het project uit te voeren 

en om duurzaam cameratoezicht te kunnen exploiteren; 

 de ToR voor het aan te schaffen materieel waarin onder andere de technische eisen 

van de camera’s zijn opgenomen en eventueel aan te trekken personeel;  

 de benodigde infrastructuur om cameratoezicht uit te kunnen oefenen en de te 

ondernemen stappen om daaraan te voldoen;  
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 de samenwerking, inclusief taakverdeling, met de betrokken actoren waaronder de 

ministeries van VVRP, JUS en FIN voor het tijdig tot stand brengen van de 

noodzakelijke wetgeving, infrastructuur, financiële middelen en overige 

waarborgen; 

 de wijze waarop de coördinatie, monitoring, bijsturing van de planning en evaluatie 

van het project zijn geregeld.  

 

3.2.2 Reservering van voldoende middelen op de begroting  

Het project is aangevangen terwijl de financieringsbehoefte en hoe de financiering zou 

plaatsvinden nog niet duidelijk waren. Ook daarna is er geen projectbegroting 

opgesteld. De reservering van de middelen heeft adhoc, in de loop van het project 

plaatsgevonden. Onderstaande tabel geeft weer wanneer en voor welk bedrag geld 

op de begroting is gereserveerd voor het project.  

 
Tabel 8 - Voor het project begrote gelden 2014-2021 

 

Uit de tabel blijkt dat in de eerste vijf jaren geen geld op de oorspronkelijke 

begrotingen is gereserveerd.  

In november 2014 is in de tweede suppletoire begroting 2014 voor het eerst geld 

gereserveerdvoor het project. Voor 2014 werden namelijk uitgaven ad. NAf. 6,2 

miljoen verwacht om het eerste contract met Inspur voor fase 1 én de aankoop van 

lichtmasten voor deze fase te kunnen financieren. Het contract is uiteindelijk pas in maart 

Jaar Oorspronkelijke 

begroting

Begrotings-

wijziging

Grondslag 

begrotingswijziging

Onderbouwing Fase

2014

0

   6.187.300 Artikel 46 lid 2              

Lv C - 2010

2de suppletoire begroting 

2014 JUS

Aanschaf camera's voor 

veiligheidscontrole op het eiland 

2014

0

-6.187.300 Artikel 48 lid 1 en 2      

Lv C-2010

1ste suppletoire begroting 

2015 JUS

1ste fase. 1ste contract Inspur                  

en aanschaf speciale lichtmasten.

2015 0    6.187.300 Artikel 48 lid 1 en 2      

Lv C-2010

1ste suppletoire begroting 

2015 JUS

1ste fase. 1ste contract Inspur                  

en aanschaf speciale lichtmasten.

2016 0    5.241.478 Artikel 47 lid 3              

Lv C-2010

Dringend opkomende 

financieringsbehoefte 

2de fase. 60% 2de contract Inspur. 

2016

0

415.500      Artikel 47 lid 3              

Lv C -2010

Dringend opkomende 

financieringsbehoefte 

 Afronding 1ste fase. Diverse kosten. 

2017

0

        70.200 Artikel 7  lid 5 Lv Fb Budgettaire verschuiving 2de fase. Meubilair, camara's, 

inklaringskosten camaraproject

2017

0

   3.138.270 Artikel 47 lid 3              

Lv C-2010

Dringend opkomende 

financieringsbehoefte 

2de fase. 30% 2de contract Inspur       

plus diverse overige kosten.

2018

0

      300.000 Artikel 47 lid 3                

Lv C-2010

Dringend opkomende 

financieringsbehoefte 

2de fase. Installatiekosten.                      

39 camera's.

2019         3.500.000 -1.650.000 Artikel 36 Lv C-2010          

Artikel 7  lid 5 Lv Fb

Oorspronkelijke begroting       

Budgettaire verschuiving

2de fase. Contract UTS. Deels 

herbestemming voor aanschaf       

voertuigen en veiligheidsplan KPC. 

2020         3.500.000 -3.000.000 Artikel 48 lid 1 en 2      

Lv C-2010

1ste suppletoire begroting 

2020 JUS

2de fase. Contract UTS. Door COVID-19 

maatregelen kunnen geplande 

investeringen deels niet uitgevoerd 

worden.

2021         2.000.000 Artikel 36 Lv C-2010   Oorspronkelijke begroting 2de fase. Contract UTS
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2015 afgesloten en daarom zijn via een suppletoire begroting de middelen in februari 

2015 overgeheveld naar de begroting van 2015.23  

Via begrotingswijzigingen ex artikel 47 lid 3 zijn in 2016, 2017 en 2018 gelden 

beschikbaar gesteld voor het project met als motivatie dat het dringend opkomende 

financieringsbehoeften betrof. Deze behoeften waren echter al in belangrijke mate 

bekend en het Ministerie van JUS had de gelden dus op de oorspronkelijke begroting 

of een suppletoire begroting kunnen reserveren.24 Voor de financiering van het contract 

met UTS in juni 2018 zijn in 2018 bovendien geen middelen gereserveerd op de 

begroting terwijl de voorbereidingen daartoe al vanaf 2017 liepen. In 2019 en 2020 

zijn wel middelen voor dit contract gereserveerd op de oorspronkelijke begroting maar 

deze zijn in de loop van het jaar voor een belangrijk deel afgeroomd.25  

Tot slot had het Ministerie van JUS in september 2016 ook vermeld dat fase 3 en 4 van 

het project respectievelijk USD 5 mln. en USD 3 mln. zouden kosten26. Daarvoor zijn 

geen middelen gereserveerd. Voor de laatste 10 procent van het bedrag van het 2de 

contract met Inspur zijn evenmin middelen gereserveerd. Verder zijn de begrote gelden 

voor het UTS contract onvoldoende. Ook voor andere nog te maken uitgaven voor een 

duurzame uitvoering van het cameratoezicht, waaronder de continue aansluiting van de 

camera’s op het netwerk van een provider na afloop van het UTS contract, zijn geen 

middelen voorzien.  

 

3.2.3 Openbare aanbesteding of vooraf bij MB goedgekeurde afwijking  

Totaal is door de Rekenkamer tot en met 2021 een bedrag van NAf. 21.550.737 aan 

kosten voor het project in kaart gebracht. Op grond van artikel 10 van de Lv Fb gelden 

voor het aangaan van aanbestedingen regels die bepalen wanneer openbaar moet 

worden aanbesteed óf daarvan mag worden afgeweken. Zo moeten bestedingen hoger 

                                            
23 SD FBB 4 feb 2015 zaaknummer 2015/000401. 
24 Brief d.d. 19 februari 2016, nr. 2016/006833 van de minister van JUS aan de minister van FIN. (N.B. 

niet in dossier), SD FBB 6 okt. 2016 zaaknummer 2016/037370, zaaknummer 2017/024876, SD FBB 
21 september 2018 zaaknummer 2018/036635, SD FBB 28 juli 2016 zaaknummer 2016/006832. 

25 In 2019 is NAf. 1,65 mln. herbestemd voor de aanschaf van voertuigen voor het KPC (NAf. 1,5 mln.) 
en financiering van het Veiligheidsplan KPC (NAf. 0,15 mln.). Volgens verkregen informatie moesten als 
onderdeel van het Veiligheidsplan camera’s geïnstalleerd worden in het Politiebureau te Rio Canario 
nadat een groot aantal kilo’s cocaïne dat aldaar was bewaard was ontvreemd. In 2020 is NAf. 3 mln. 
afgeroomd omdat volgens de conceptbegroting het voornemen was om de uitgaven met leningen te 
financieren.  

26 Zaaknummer 2016/037370, 21 september 2016. 
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dan NAf. 100.000 openbaar worden aanbesteed. Afwijking is alleen toegestaan 

vanwege landsbelang. Dit moet gemotiveerd in een MB worden vastgesteld.27  

Totaal is voor een bedrag van NAf. 19.480.664 voor de onderliggende opdrachten 

openbare aanbesteding voorgeschreven. In de volgende tabel is opgenomen of deze 

opdrachten openbaar zijn aanbesteed en zo nee of afwijking daarvan heeft 

plaatsgevonden met goedkeuring vooraf bij MB.28  

 

Tabel 9 - Mate waarin bestedingen ≥ NAf. 100.000 openbaar zijn aanbesteed of met goedkeuring daarvan 

bij MB is afgeweken 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in één geval vooraf geen goedkeuring is verkregen 

van de minister van FIN. In twee gevallen is de afwijking niet bij MB vastgesteld en dus 

evenmin bij MB gemotiveerd. In twee andere gevallen is de afwijking niet toereikend in 

de MB gemotiveerd. Hierna is per opdracht een toelichting gegeven. 

 

Inspur overeenkomsten 1 en 2 

Bij het verzoek aan het Ministerie van FIN op 28 juli 2014 om advies over de concept 

MoU heeft de minister van JUS ook gevraagd, en goedkeuring verkregen, om af te 

wijken van de eis van openbare aanbesteding.29 De MoU zou op termijn tot uitgaven 

leiden omdat daaruit overeenkomsten met Inspur zouden voortvloeien. Er is geen MB tot 

stand gekomen. De noodzaak tot afwijking is ook niet toetsbaar gemotiveerd. Ter 

motivatie heeft de minister van JUS namelijk gesteld dat door verschillende bedrijven 

oplossingen zijn gepresenteerd voor de toepassing van cameratoezicht maar dat enkel 

Inspur een ‘Total Solution’ voor een ‘Smart City’ heeft kunnen presenteren. In het dossier 

                                            
27 NB. Tot 1 juli 2016 golden ter zake Administratieve Organisatie procedureregels. Vanaf 1 januari 

2016 zijn deze regels opgenomen in artikel 10 van de Lv Fb (P.B. 2015, no. 79), bij Landsbesluit van  
15 januari 2016 (P.B. 2016, no. 2) in werking getreden. 

28 NB. De bedragen zijn afgerond op hele cijfers. 
29 Advies van de SDFBB d.d. 4 augustus 2014 en d.d. 6 oktober 2016. Briefnummer 2014/033599, 4 

augustus 2014. RvM besluit zaaknummer 2014/033599, 20 augustus 2014. 

Opdracht Bedrag in NAf.  Openbaar 

aanbesteed  

 Goedkeuring 

afwijking vooraf 

door minister FIN 

 Goedkeuring 

afwijking bij 

MB 

 Motivering  

afwijking vanwege 

landsbelang in MB 

Inspur contract 1 5.917.296          Nee P − −
Inspur contract 2 8.735.796          Nee P − −
UTS 4.049.289          Nee − P −
Eén Opdracht 2018 137.488             Nee

P P P

 Diverse opdrachten 

2019 

640.795             Nee
P P −

In NAf. 19.480.664       19.480.664 15.431.375               4.827.572 137.488                
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is echter geen ToR aangetroffen waarin de gestelde eisen zijn opgenomen noch zijn 

oplossingen van andere bedrijven aangetroffen.  

 

Internet provider UTS 

Op 20 juni 2018 is de minister van JUS namens het Land een overeenkomst voor vier 

jaar met UTS aangegaan voor het beschikbaar stellen van het glasvezel netwerk en het 

leveren van aanverwante diensten en producten ten behoeve van het cameraproject 

voor een bedrag van NAf. 4 mln. Het Ministerie van JUS heeft voorafgaand aan de 

overeenkomst geen goedkeuring tot afwijking van openbare aanbesteding gevraagd 

aan de minister van FIN.30 De minister van JUS heeft wel op 28 juni 2018 bij MB 

goedkeuring tot afwijking gegeven.31 In de MB is geen motivatie voor de afwijking 

opgenomen. Ook is geen bedrag vermeld. Bovendien is de looptijd van de 

overeenkomst volgens de MB van 1 juli 2018 tot 30 juni 2021 terwijl de feitelijke 

overeenkomst loopt van 20 juni 2018 tot 20 juni 2022. De noodzaak tot afwijking is 

niet toetsbaar gemotiveerd door JUS. In het dossier is namelijk geen ToR aangetroffen 

waarin de gestelde eisen zijn opgenomen. Uit de offertes van de drie in 2017 

benaderde netwerkaanbieders zou bovendien zijn af te leiden dat vooraf geen ToR 

aan hen was aangeboden.32  

In het kader van ambtelijk hoor en wederhoor is bevestigd dat er geen ToR bestaat. De 

bedrijven zouden een offerte hebben uitgebracht op basis van uitvoerige bespreking 

met het ministerie en Inspur over de benodigde informatietechnologie (typologie en fiber 

optica), type communicatie-infrastructuur en kwaliteit van bandbreedte per camera.  

 

Eén aannemer in 2018 en diverse aannemers in 2019 voor levering infrastructuur 
(plaatsing palen, electra voorziening en bekabeling)  

Op 21 augustus 2018 heeft de minister van JUS een verzoek tot machtiging en afwijking 

van openbare aanbesteding ingediend voor een bedrag van NAf. 300.000 

betreffende meerdere opdrachten aan diverse leveranciers. Voor één opdracht ad NAf. 

137.488 was openbare aanbesteding voorgeschreven. Een vergelijkbaar verzoek heeft 

op 6 mei 2019 plaatsgevonden voor een bedrag van NAf. 1.037.763 waarvan voor 

diverse voorgenomen opdrachten ad NAf. 640.795 openbare aanbesteding gold. In 

beide jaren heeft de minister van FIN de afwijking goedgekeurd.33 Voor de afwijking 

                                            
30 Brief d.d. 29 juni 2020 van de SD FBB van het Ministerie van FIN.  
31 MB d.d. 28 juni 2018 nr. 2017/0333008-1. 
32 Advies d.d. van het BT&P in 2017 over de offertes.  
33 In 2018 bij brief van 12 oktober 2018, zaaknummer 2018/036635. Voor 2019 is de datum van 

goedkeuring door de minister van FIN onleesbaar. 
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in 2018 is een MB uitgevaardigd op 15 oktober 2018 waarin de noodzaak voor 

afwijking is gemotiveerd.34 Voor de afwijking in 2019 is een MB uitgebracht maar de 

noodzaak daartoe is niet opgenomen. 

 

3.3 Mate van realisatie wettelijke voorwaarden voor effectief 
cameratoezicht  

De wettelijke voorwaarden voor effectief cameratoezicht zijn nog niet tot stand 

gekomen. Er is geen passend niveau van gegevensbescherming, inclusief 

privacybescherming, gewaarborgd bij de verwerking van politiegegevens. Evenmin 

kunnen verkeersovertredingen die door cameratoezicht zijn vastgesteld daadwerkelijk 

beboet worden.  

 

3.3.1 Niveau van gegevensbescherming bij verwerking politiegegevens  

Er bestaat momenteel geen lokale wetgeving waarin gegevensbescherming bij 

verwerking van politiegegevens is geregeld. De Lv bescherming persoonsgegevens35 is 

namelijk niet van toepassing op persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van 

de politietaak, i.c. politiegegevens. Curaçao heeft verder nog geen wet 

politiegegevens. Het Ministerie van JUS heeft in 2019 wel een conceptwet over 

politiegegevens opgesteld en vervolgens aangeboden aan de DWJZ voor 

wetstechnische toetsing. Laatstgenoemde heeft geen verdere stappen ondernomen 

nadat duidelijk werd dat Nederland dit op Rijksniveau wenste te regelen. Nederland 

vereist namelijk vanuit het Landenpakket een rijkswet bescherming persoonsgegevens 

waar zowel private als politiegegevens, strafvorderlijke gegevens en gegevens van de 

veiligheidsdienst onder zullen moeten vallen. De rijkswet is nog niet tot stand gekomen.36  

Er is wel op rijksniveau de ‘Onderlinge regeling betreffende de verwerking van 

politiegegevens en bescherming van persoonsgegevens’.37 Als basis voor de Onderlinge 

Regeling heeft onder andere de Nederlandse wet politiegegevens gediend. De 

Onderlinge regeling biedt een minimale norm voor gegevensbescherming waaraan alle 

                                            
34 MB d.d. 15 oktober 2018 nr. 2018/036635: ‘dat gelet op de gevoeligheid van het project en in het 

kader van veiligheid, door een klein aantal gescreende leveranciers, de infrastructuur (plaatsing van 
palen, electra voorziening en bekabelingen) dient te worden geleverd’. 

35 A.B. 2010, no.84 
36 In punt H9 van het landenpakket dat voortvloeit uit het op 8 februari 2022 goedgekeurde COHO is 

dit ook nadrukkelijk genoemd: “Landen werken gezamenlijk toe naar een geharmoniseerd niveau van 
bescherming persoonsgegevens binnen het Koninkrijk middels een Rijkswet. Een plan van aanpak zal 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd”. 

37 Staatscourant nummer 11337 d.d. 23 juli 2010. 
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landen in het Koninkrijk moeten voldoen. De norm is gebaseerd op beginselen van 

gegevensbescherming. Deze beginselen en hun betekenis zijn hierna opgenomen. 

 
Tabel 10 - Algemene beginselen voor gegevensbescherming

 

Een onderlinge regeling kan geen algemeen verbindende voorschriften vaststellen en 

daarom is het noodzakelijk dat de landen de in deze onderlinge regeling voorziene 

verplichtingen en rechten implementeren in hun nationale regelgeving.38  

Door het ontbreken van nationale regelgeving, i.c. een wet politiegegevens kent 

Curaçao nog geen specifieke waarborgen die moeten zorgen dat de algemene 

beginselen worden nageleefd. Voor een indicatie terzake zijn in de Nederlandse wet 

politiegegevens en de gemeentewet de waarborgen nagegaan voor een passend 

niveau van gegevensbescherming indien politiegegevens door cameratoezicht worden 

verwerkt. Deze waarborgen zijn hierna opgenomen:  

 

 
 
 
 

                                            
38 Artikel 21 van de Onderlinge Regeling.  

Doelbinding

Persoonsgegevens moeten voor een vooraf bepaald doel worden verzameld en

vervolgens verder worden verwerkt voor dat doel. Politiegegevens worden in

beginsel alleen verwerkt indien noodzakelijk voor de goede uitoefening van de

politietaak.

Kwaliteit, evenredigheid en

rechtmatige verkrijging

Persoonsgegevens die worden verwerkt moeten juist en actueel zijn. Er mogen

niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel waarvoor

ze verzameld zijn. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor dat doel

dienen te worden vernietigd. Bovendien dienen de gegevens op een rechtmatige

wijze verzameld te zijn.

Transparantie

De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn gegevens worden verwerkt en

waarvoor. Daartoe kan hij een verzoek om kennisneming doen. Aan een

dergelijk verzoek hoeft niet in alle gevallen te worden tegemoetgekomen. De

uitzonderingen waarop de verantwoordelijke zich kan beroepen zijn vastgelegd.

Rechten betrokkenen op rectificatie, 

aanvulling en verwijdering van

zijn gegevens

Naast het recht op toegang (kennisneming) moet een betrokkene het recht

hebben op rectificatie, aanvulling en verwijdering van zijn gegevens.

Geen verwerking van gevoelige

gegevens

Persoonsgegevens die iets zeggen over iemands godsdienst of levensovertuiging,

ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven lidmaatschap van een

vakvereniging mogen, behoudens uitzonderingen, niet verwerkt worden. De

verwerking van gevoelige politiegegevens is uitsluitend toegestaan in aanvulling

op de verwerking van andere politiegegevens voor zover dit voor de goede

uitoefening van de politietaak onvermijdelijk is.

Beveiliging en autorisatie

Een goede – fysieke en organisatorische – beveiliging is essentieel voor het

rechtmatig kunnen verwerken van persoonsgegevens. Een goed systeem van

autorisaties maakt daar onderdeel van uit. Hetzelfde geldt voor de

geheimhoudingsplicht.

Algemene beginselen voor gegevensbescherming waaraan landen binnen het Koninkrijk 

moeten voldoen (bron: Onderlinge Regeling)
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Tabel 11 – Waarborgen voor naleving algemene beginselen gegevensbescherming bij cameratoezicht in de 
Nederlandse wetgeving  

 

Er is voor het project cameratoezicht vastgesteld dat de verwerkingsverantwoordelijke 

voorafgaand aan de verwerking geen beoordeling uitvoert van het effect van de 

voorgenomen verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.  

Ook worden er geen periodieke privacy 

audits verricht. Verder is geen 

privacyfunctionaris benoemd en wordt niet 

erop toegezien dat de verwerking van 

politiegegevens voldoet aan het niveau van 

gegevensbescherming.  

De geïnstalleerde camera’s zijn wel 

zichtbaar opgehangen en met een bord is 

de aanwezigheid aangegeven. Bijgaand is 

een voorbeeld daarvan opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De wet politiegegevens (artikelen 4c, 5, 33 en 34)

Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet

op de aard, de omvang, de context of doelen ervan, waarschijnlijk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van

personen oplevert, voert de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaande aan de verwerking een beoordeling uit van

het effect van de voorgenomen verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.

De verwerking van politiegegevens waaruit ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of

levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, en de verwerking van genetische

gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, of gegevens over

gezondheid, seksuele leven en seksuele gerichtheid vindt slechts plaats wanneer dit onvermijdelijk is voor het doel van

de verwerking, in aanvulling op de verwerking van andere politiegegevens betreffende de persoon en de gegevens

afdoende zijn beveiligd.

De verwerkingsverantwoordelijke doet de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gegeven regels controleren door

middel van het periodiek doen verrichten van privacy audits.

De verwerkingsverantwoordelijke benoemt een of meer privacyfunctionarissen. De privacyfunctionaris dient de

verwerkingsverantwoordelijke en de personen die voor de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam zijn van advies en

ziet namens de verwerkingsverantwoordelijke toe op de verwerking van politiegegevens overeenkomstig het bij of

krachtens de wet bepaalde.

De gemeentewet (artikel 151c)

De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de

desbetreffende openbare plaats betreedt.
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3.3.2 Toereikendheid wetgeving om verkeersovertredingen die door cameratoezicht zijn 
vastgesteld ook daadwerkelijk te beboeten 

Verkeersovertredingen die door cameratoezicht zijn vastgelegd kunnen nu op grond 

van de WVVC nog niet beboet worden. Om deze overtredingen te kunnen beboeten: 

 is kenteken aansprakelijkheid nodig. Dit houdt in de verbreding van het daderschap 

in de verkeerswetgeving zodat niet de bestuurder maar de houder of de eigenaar 

medeverantwoordelijk wordt gesteld voor een aantal verkeersovertredingen met 

een voertuig.  

 moet het kentekenregister39 een authentiek register worden. Dit is een register dat 

betrouwbaar is en qua juridische status vergelijkbaar is met de basis 

persoonsregistratie van de burgerlijke stand (Kranshi).  

Volgens verkregen informatie bevinden de nodige veranderingen in de 

verkeerswetgeving zich in het prille begin van wetgeving. Het OM had op 17 oktober 

2017 een conceptwet ingediend bij het Ministerie van JUS maar die moet inmiddels 

aangepast worden. Zowel het Ministerie van VVRP als het Ministerie van JUS zijn 

voornemens op korte termijn een aanvang te maken met de aanpassing.  

Ook indien de kentekenaansprakelijkheid een feit is en het kentekenregister een 

authentiek register is, zal het nog steeds in de praktijk moeilijk blijken om alle boetes uit 

te schrijven. Met het systeem van cameratoezicht kan op basis van de aangepaste 

verkeerswetgeving 24 uur per dag 7 dagen per week geverbaliseerd worden. Deze 

grote aantallen verbalen moeten echter worden verwerkt door het OM. Het uitschrijven 

van een boete begint namelijk op basis van een proces-verbaal uitgeschreven door de 

politie maar wordt vervolgd bij het OM. De verkeersvoorschriften worden dus 

strafrechtelijk gehandhaafd. 

Om de druk op het OM door de toename van verkeersboetes te verminderen, is 

bijvoorbeeld in Nederland in 1992 een wet ingevoerd voor de administratiefrechtelijke 

handhaving van verkeersvoorschriften (de wet Mulder).40 Hierdoor worden 

verkeersovertredingen niet meer strafrechtelijk afgehandeld maar via een 

administratieve boete. Onder deze voorwaarden kunnen boetes automatisch worden 

uitgeschreven. Een dergelijke wet ontbreekt echter op Curaçao. Ook als 

bovengenoemde knelpunten zijn opgelost zal een deel van de uit te schrijven boetes 

                                            
39 In het kentekenregister worden gegevens van voertuigen geregistreerd zoals het merk van het voertuig 

en het kenteken.  
40https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/31/overtredingen-2021-wet-

administratiefrechtelijke-handhaving-verkeersvoorschriften-ofwel-wet-mulder 
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door onbekende adressen niet bezorgd kunnen worden en doordoor ook niet geïnd. De 

bezorging van de boetes zal namelijk niet altijd eenvoudig blijken doordat geen 

verplichting bestaat om verhuizing te melden bij de burgerlijke stand en ook niet alle 

woningen/appartementen een geldig adres hebben. Bij het Ministerie van VVRP liep tot 

2014 een project om dit te bereiken maar het project is niet afgerond.  
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3.4 Mate van realisatie beoogde doelen en resultaten 

Het doel van het project was om 580 camera’s over heel Curaçao te installeren en op 

het netwerk aan te sluiten en daarmee cameratoezicht uit te voeren.  

 

De doelstellingen/beoogde resultaten41 van het cameratoezicht zijn: 

 Verstoringen van de openbare orde en veiligheid (vroegtijdig) opmerken waarop 

de daartoe aangewezen eenheden (politie, brandweer, ambulancedienst enz.) snel 

kunnen reageren.  

 Criminaliteit zoals geweld, overlast en vernielingen verminderen.  

 Personeel van ingezette hulpdiensten beveiligen.  

 Veiligheidsgevoel van de bevolking vergroten (subjectieve veiligheid).  

 Schade door criminaliteit verminderen.  

 Opsporing en vervolging van strafbare feiten bevorderen.  

 Efficiëntere inzet van politiepersoneel en buitengewoon opsporingsambtenaren. 

 

Zoals in hoofdstuk 2 vermeld is de aansluiting van 580 camera’s niet gerealiseerd. 

Vanaf wanneer precies, waar en hoeveel camera’s zijn geïnstalleerd en daardoor 

mogelijk een preventief effect hebben gehad kon niet worden vastgesteld. Bovendien 

heeft de aansluiting van de 187 camera’s op het netwerk gespreid plaatsgevonden 

tussen eind december 2016 en juni 2022 en was er dus geen sprake van een continue 

toezicht met 187 camera’s gedurende de gehele periode. Ook het functioneren van  

16 camera’s op de patrouillewagens is slechts van korte duur geweest. Voorts zijn de 

verkeerscamera’s in geringe mate geïnstalleerd en is beboeting van vastgelegde 

verkeersovertredingen wettelijk nog niet toegestaan. 

Het voorgaande heeft gevolgen voor de beoogde omvang van het cameratoezicht. Dit 

heeft weer tot gevolg dat ook de doelstellingen/beoogde resultaten in mindere mate 

gerealiseerd zullen zijn dan waarvan werd uitgegaan. Er zijn vooraf geen indicatoren 

voor meting opgenomen. Registraties over de uitkomsten van het toezicht zoals het 

aantal gedetecteerde (potentiële) incidenten en crimineel gedrag, het aantal gemelde 

incidenten en de afhandeling daarvan lijken aannemelijke indicatoren, deze zijn echter 

niet bijgehouden. Wat wel door het KPC is bijgehouden zijn de cameravideo aanvragen 

door de daartoe bevoegde autoriteiten zoals het KPC zelf in 2020, 2021 en 2022 (tot 

                                            
41 De beoogde resultaten zijn in 2014 door de minister van JUS aangegeven (brief d.d. 28 juli 2014 

nummer 2014/033599) aan de minister van FIN). In een document van 2016 zijn dezelfde resultaten 
als doelstellingen aangemerkt (Concept Projectdossier 4 april 2016). 
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en met juni). Over de voorgaande jaren zijn geen cijfers bijgehouden. In de volgende 

tabel zijn deze aanvragen opgenomen.  

 

Tabel 12- Cameratoezicht video aanvragen in 2020, 2021 en 2022 (tot en met juni) 

 

Het verschil in aantal tussen 2020 en 2021 wordt door KPC verklaard door de lockdown 

in 2020 vanwege de COVID-19 pandemie.  

Over de drie jaren is naast de cameravideo aanvragen ook vermeld dat de afdeling 

Camera Toezicht digitaal preventief heeft gesurveilleerd in de omgeving waar de 

camera’s zijn geplaatst. Daarbij werden meerdere malen gevallen van verdachte 

situaties en/of verdachte personen of auto’s gesignaleerd. Deze gevallen werden direct 

aan de Centrale Meldkamer van de politie doorgegeven voor de verdere behandeling. 

Er zijn geen registraties van het aantal en aard van de gesignaleerde en doorgegeven 

gevallen. Voorts zijn over de drie jaren nog de volgende uitkomsten vermeld: 

 

 

 

 

 

 

 

Soort geval 2020 2021 2022 (tot 

eind juni)

Aanhouding t.z. vuurwapen 1 2

Aanrijding/Hit&Run 22 20 12

Autodiefstal 1 22 4

Bedreiging/bedreiging met een wapen 3 2

Brandstichting 1

Diefstal met geweld 5 18 9

Fever 5 1

Inbraken 3 3 5

Levensdelicten 6 4 5

Mishandeling 1 2

Project Integrale Veiligheidszorg 1

Schietincidenten 2

Team Digitaal 1 1

Vernieling 1 2

Volksopstand 1

Vrijheidsberoving 2

Witwassen van gelden 1

Totaal 44 84 41
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Tabel 13 – Overige uitkomsten cameratoezicht in 2020, 2021 en 2022 (tot en met juni) 

 

Zowel tabel 12 als tabel 13 laten zien dat het cameratoezicht dat heeft plaatsgevonden 

op basis van de in de loop der jaren geïnstalleerde en op het netwerk aangesloten 

camera’s heeft bijgedragen aan de verbetering van de informatiepositie van het KPC 

over voorgevallen overtredingen en criminaliteit. Dit verhoogt de kans op het oplossen 

daarvan.  

Tijdens de gevoerde gesprekken zijn ook andere uitkomsten genoemd die in eerdere 

jaren hebben plaatsgevonden. Zo is de moord in een discotheek te Punda tijdens het 

Carnaval van 2016 met behulp van cameratoezicht opgelost.  

 

Hoe meer camera’s op het netwerk zijn aangesloten, hoe meer observaties kunnen 

plaatsvinden en hoe groter de kans dat de doelstellingen/beoogde resultaten worden 

gerealiseerd. Uiteraard zal het personeel dat de observaties uitvoert kwantitatief 

voldoende moeten zijn om de beoogde 24 uur per dag/7 dagen per week observaties 

te doen. Ten tijde van het onderzoek waren vijf personen belast met observatie en 

melding van incidenten wat onvoldoende wordt geacht voor de beoogde 24 uur per 

dag/7 dagen per week. Ook de kwaliteit van het ingezette personeel zal voldoende 

moeten zijn: ze moeten door kennis en ervaring in staat zijn om potentiële bedreigingen 

en verdachte gedragingen in een vroeg stadium te onderscheiden van normaal 

Cameratoezicht ondersteuningen 

Tijdens de volksopstand in binnenstad Punda, Otrobanda en omgeving

Cameratoezicht ondersteuningen 

Aan een stafonderdeel binnen KPC belast met calamiteiten tijdens verkiezing in maart 

Bij het Festival Center in verband met in beslagnames gedurende de 1ste lock down  

Bij het WTC een week voor de verkiezing en 2 weken na de verkiezing ter surveillering in verband met de 

stembiljetten

Opnames van verschillende beelden alwaar aan het eind van het jaar 'fever' werd gehouden

Inbraak/diefstal Penha Saliña 

Saliña, Bugs Bunny Fever 

Schietincident Ontarioweg. Beelden werden bekend gemaakt bij de Centrale Inlichtingen Dienst

Project 'fever' (vastgelegde beelden) 

Fever Rofeweg Otrobanda 

Fever ingang Habaai 

Fever in Saliña 

Fever Saliña 

Aanhoudingen

Beroving bij bushalte Punda waarbij een auto werd weggenomen. Ook de verdachte auto was waargenomen

Cameratoezicht ondersteuningen 

Tijdens optreden van een artist te WTC 

In verband met mogelijke dreiging tijdens een begrafenis: zowel bij het rouwcentrum, op de route als bij de 

begraafplaats

Overig (waaronder aanhoudingen)

Inbeslagname van 3 vuurwapens en 2 airsoft vuurwapens 

Tien aanhoudingen ter zake overtreding vuurwapenverordening

Twee aanhoudingen ter zake diefstal

Reanimatie van een ziek persoon

Overige uitkomsten cameratoezicht 

2020

2021

2022 

(tot en 

met 

juni)
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gedrag.42 Van de ingezette vijf personen hebben vier een politieachtergrond op het 

gebied van handhaving en dus ervaring met politiewerk. Twee van deze medewerkers 

hebben in China bij Inspur een training gevolgd. De vijfde persoon heeft als 

oorspronkelijke centralist bij de meldkamer van de politie ook de nodige achtergrond. 

Daarnaast hebben de medewerkers een cursus en een handleiding gehad op het gebied 

van cameratoezicht. Ook hebben zij door zelfstudie kennis verkregen over de Wet 

politiegegevens en de Wet persoonsgegevens.  

 

Het project is niet doeltreffend uitgevoerd:  

Een gedegen voorbereiding heeft ontbroken en er wordt nog niet voldaan aan de 

wettelijke voorwaarden om effectief cameratoezicht uit te kunnen voeren. Zo is een 

passend niveau van gegevensbescherming, inclusief privacybescherming, niet 

gewaarborgd bij de verwerking van politiegegevens. Ook kunnen 

verkeersovertredingen die door cameratoezicht zijn vastgesteld nog niet 

daadwerkelijk beboet worden omdat de noodzakelijke wetgeving ontbreekt.  

Doordat de uitvoering van het project is achtergebleven zijn bovendien de 

doelstellingen/beoogde resultaten van het cameratoezicht nog niet optimaal 

gerealiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42 Concept projectdossier 4 april 2016. 
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4 Realisatie project binnen het bestemde budget 

4.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of het project binnen het 

daarvoor bestemde budget is gerealiseerd. Ter beantwoording van deze vraag is eerst 

nagegaan of de begrote kosten tijdig beschikbaar waren. Vervolgens is nagegaan of 

de projectkosten zijn bijgehouden en het budget niet is overschreden. Ook is onderzocht 

of tijdig maatregelen zijn getroffen om dreigende overschrijdingen te voorkomen of 

beperken.  

 

4.2 Tijdigheid beschikbaarheid begrote budgetgelden 

Zoals eerder vermeld is het project onvoldoende voorbereid en is niet vanaf de aanvang 

van het project een budget bepaald. Er zijn zoals eerder vermeld wel indicaties van de 

verwachte uitgaven gegeven maar deze uitgaven zijn niet tijdig begroot maar middels 

begrotingswijzigingen op het moment dat ze moesten plaatsvinden of op het moment 

dat er een indicatie was dat er geld beschikbaar was. De begrote gelden waren dan 

ook op dat moment ‘tijdig’ beschikbaar. Een uitzondering daarop waren de gelden voor 

het contract dat in juni 2018 met UTS was gesloten. De daarvoor begrote gelden zijn in 

2019 en 2020 in belangrijke mate van de begroting afgeroomd ten behoeve van 

andere uitgaven en waren dus niet meer beschikbaar. In 2021 is ook geld op de 

begroting gereserveerd voor UTS maar ook dit geld was feitelijk niet beschikbaar om 

de betalingen aan UTS te doen.  

 

4.3 Project realisatie binnen het budget 

Voor het project is geen projectadministratie bijgehouden. De kosten zijn op 

verschillende grootboekrekeningen verantwoord tezamen met de kosten die niet 

projectgerelateerd zijn. Er moest dus eerst onderzocht worden welke van deze kosten 

betrekking hadden op het project cameratoezicht.  

Zoals in paragraaf 3.2.2 vermeld heeft de reservering van de middelen adhoc in de 

loop van het project plaatsgevonden en zijn tot en met 2018 geen gelden in de 

oorspronkelijke begrotingen opgenomen maar via suppletoire begrotingen gedurende 

het jaar. 

Dit is in navolgende tabel te zien.  
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Tabel 14 – Werkelijke kosten versus begrote kosten (in NAf.) 

 

Uitgaande van de tot nu toe toe (suppletoir) begrote gelden zijn er geen (of geringe) 

overschrijdingen in de jaren 2015 tot en met 2019. 

Doordat het oorspronkelijk in 2020 begrote bedrag in hetzelfde jaar is gekort met  

NAf. 3 mln. én achterstallige facturen van UTS ad. NAf. 2,05 mln. betaald moesten 

worden is een tekort op de begroting ontstaan. Dit is in de tabel te zien. Dit tekort is in 

de jaarrekening 2020 rechtgetrokken door alsnog ex artikel 46 lid 1 van de Lv C-2010 

een begrotingswijziging op te nemen in de begroting in de jaarrekening. Met het 

vaststellen van de jaarrekening door de Staten wordt deze wijziging daardoor ook 

impliciet vastgesteld. 

Ook in 2021 is eigenlijk sprake van een tekort. Begroot is namelijk NAf. 2 mln. terwijl 

nog bijna NAf. 2 mln. aan UTS betaald moest worden én de laatste 10 procent ad.  

NAf. 873.580 voor het tweede contract met Inspur.43  

Er zijn geen maatregelen getroffen om dreigende overschrijdingen te voorkomen of te 

beperken. Wel is het project tijdelijk stopgezet wegens een gebrek aan financiële 

middelen.  

Zoals eerder opgemerkt zijn alleen uitgaven gereserveerd die zich op dat moment 

aandienden. Het gevolg is dat het budget niet voldoende is om resterende uitgaven te 

dekken. Zo moeten van de reeds aangeschafte 474 camera’s nog ongeveer 262 

camera’s geïnstalleerd worden. Deze nog te installeren camera’s, inclusief 

hulpapparatuur voor installatie, zijn op diverse plekken onzorgvuldig opgeslagen. Zo 

zijn de camera’s niet in gekoelde ruimten opgeslagen en zijn de gebruikte ruimten geen 

echte magazijnen en evenmin voorzien van fysieke beveiliging. Dit verhoogt het risico 

                                            
43 NB. In het contract met Inspur zijn verschillende betalingsmomenten overeengekomen naar gelang 

oplevering heeft plaatsgevonden. De laatste afrekening zou zijn ingebouwd om vast te kunnen stellen 

of het bedrijf conform het contract het aantal camera’s heeft opgeleverd. 
 

Jaar Totale kosten Verschil

 In oorspronkelijke 

begroting 

 Begrotingswijziging 

gedurende het jaar 

 Totaal begroot 

2015 6.002.510     0 6.187.300             6.187.300       184.790

2016 5.386.059     0 5.656.978             5.656.978       270.919

2017 3.133.703     0 3.208.470             3.208.470       74.767

2018 307.381        0 300.000                300.000           7.381

2019 1.526.819     3.500.000         -1.650.000 1.850.000       323.181

2020 2.321.397     3.500.000         -3.000.000 500.000           -1.821.397

2021 2.872.868     2.000.000         0 2.000.000       -872.868

Totaal 21.550.737  9.000.000         10.702.748          19.702.748     -1.847.989

Begroot
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van vervreemding. Naar hun aard is ook sprake van apparatuur die snel verouderd 

raakt doordat snelle ontwikkelingen op dit gebied plaatsvinden en mogelijk niet meer 

bruikbaar is. Er bestaat dus een groot risico op kapitaalvernietiging en een risico dat 

wederom uitgaven zullen moeten plaatsvinden ter vervanging van deze apparatuur. 

Voor de reeds geïnstalleerde en op het netwerk aangesloten camera’s is naast de 

uitgaven aan Inspur en UTS circa NAf. 2,8 mln. betaald voor graafwerkzaamheden en 

dergelijke. Gezien de grote hoeveelheid aangeschafte camera’s die nog geïnstalleerd 

en op het netwerk aangesloten moet worden, kan daarvan een uitgavenpost van 

minimaal dezelfde omvang worden verwacht. Daarnaast zijn er structurele of vaste 

uitgaven voor de aansluiting op het netwerk. Hoe meer camera’s worden aangesloten, 

hoe hogere deze uitgaven zullen zijn. Indien het voornemen blijft bestaan om 580 

camera’s over heel Curaçao op het netwerk aangesloten te hebben, zullen nog meer 

camera’s aangeschaft en geïnstalleerd moeten worden en aangesloten op het netwerk. 

Ook deze uitgaven zijn niet voorzien. Het personeel dat thans het cameratoezicht 

uitvoert is in dienst van KPC en de personeelsuitgaven worden dus gedekt uit de 

reguliere begrotingspost daarvoor. Indien daadwerkelijk 24 uur per dag/7 dagen per 

week het toezicht plaats moet vinden zullen echter meer mensen nodig zijn. Ook het 

uitvoeren van verkeerscontroles met verkeerscamera’s zal tot extra uitgaven kunnen 

leiden op zowel personeelsgebied als mogelijk aan te schaffen materieel, software enz. 

Tot slot vraagt verduurzaming van het project dat ook financiële middelen beschikbaar 

zijn voor tijdig onderhoud en vervanging van de camera’s en bijbehorend hulpmaterieel 

inclusief de monitoringrooms enz.  

 

Er is vooraf geen totaal budget bepaald voor de uitvoering van dit project waardoor 

steeds naar behoefte gelden op de begroting zijn geraamd. Het project is niet binnen 

het bestemde budget gerealiseerd. Het project is namelijk nog niet afgerond en nu 

reeds is de begroting overschreden. Bovendien zijn er voor de afronding geen 

middelen begroot. Er zijn dus onvoldoende middelen om het project af te ronden.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

De Rekenkamer concludeert dat het project niet tijdig en niet doeltreffend is uitgevoerd. 

Ook is vooraf geen budget voor het project geregeld en is het daarna beschikbaar 

gestelde budget overschreden terwijl het project nog niet is afgerond.  

 

Deelconclusie 1. Het project is niet tijdig en nog niet volledig gerealiseerd.  

 Van fase 1 is alleen het aandeel van Inspur opgeleverd, en niet tijdig.  

 Vanwege een gebrek aan financiële middelen is het project in fase 2 blijven 

steken. Fase 3 en 4 zijn dus nog niet aangevangen.  

 Van de beoogde 580 camera’s zijn 474 gekocht. Van de 474 zijn 187 

operationeel, 25 niet operationeel en 262 nog niet geïnstalleerd.  

 

Deelconclusie 2. Het project is niet doeltreffend uitgevoerd. 

 Een gedegen voorbereiding van het project, waaronder een deugdelijke 

planning, heeft ontbroken.  

 Er is nog niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden om effectief 

cameratoezicht uit te kunnen voeren. 

 Doordat de uitvoering van het project is achtergebleven zijn de 

doelstellingen/beoogde resultaten van het cameratoezicht nog niet optimaal 

gerealiseerd.  

 

Deelconclusie 3. Het project zal niet binnen het daarvoor gereserveerde budget 
kunnen worden afgerond. 

 Het beschikbaar budget is reeds met NAf. 1,8 mln. overschreden. 

 Om te project af te ronden en te verduurzamen zijn nog meer financiële 

middelen nodig. 

 

Aanbevelingen 

De ministers van JUS en VVRP hebben op 10 augustus jl. bij landsbesluit een Stuur- en 

een Werkgroep ingesteld genaamd ‘Stuur- en Werkgroep wetgevingstraject(en) en 

implementatie bestuurlijke handhaving cameratoezicht’.44 De leden van de Stuurgroep 

zijn de ministers van JUS en VVRP en zij hebben onder andere tot taak om toezicht op 

de voortgang van het traject te houden. De werkgroep bestaat uit diverse 

                                            
44 Zaaknummer 2022/023688. 
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vertegenwoordigers van de ministeries van JUS en VVRP, een vertegenwoordiger van 

de SOAB en een wetgevingsjurist. De Werkgroep behoort binnen zes maanden een plan 

van aanpak op te stellen voor het traject en maandelijks schriftelijk te rapporteren aan 

de Stuurgroep over de voortgang van het traject. De Stuurgroep vergadert eenmaal in 

de twee maanden met de Werkgroep om het traject te monitoren.  

Uit het landsbesluit blijkt dat de Werkgroep zich onder andere zal buigen over de door 

de Rekenkamer geconstateerde leemten in de wet met betrekking tot 

kentekenaansprakelijkheid en de mogelijkheid om ingeval van verkeersboetes 

administratiefrechtelijk te handhaven (de zogenaamde wet Mulder).  

Voor wat betreft de tot stand te komen rijkswet bescherming persoonsgegevens zijn 

momenteel de landen van het Koninkrijk in een interlandelijke werkgroep bezig met het 

opstellen van deze rijkswet. De DWJZ vertegenwoordigt het land Curaçao daarin.  

 

De Rekenkamer doet de volgende aanbevelingen aan de minister van JUS: 

1. gelet op de geconstateerde stand van zaken betreffende het project, naast het in 

augustus jl. geïnitieerde wetgevingstraject, ook fase 3 de projectevaluatie op zeer 

korte termijn te laten plaatsvinden. Daardoor kan een onderbouwde beslissing 

worden genomen over de voortgang en verdere invulling van het project, de 

prioriteiten daarin en een concreet plan worden opgesteld.  

2. gezien de verantwoordelijkheid van de minister van JUS om een passend niveau van 

gegevensbescherming te waarborgen bij de verwerking van politiegegevens 

expliciet met de DWJZ af te spreken dat de minister regelmatig over de voortgang 

van de totstandkoming van de Rijkswet bescherming persoonsgegevens wordt 

geïnformeerd;  

3. na te (laten) gaan of en zo ja in welke mate de reeds aangeschafte camera’s en 

bijbehorende apparatuur nog bruikbaar zijn; 

4. een realistische begroting op te stellen van zowel de kosten om het project af te 

ronden als de kosten om het cameratoezicht te verduurzamen, zoals structurele 

kosten voor aansluiting op het netwerk, onderhoud en tijdige vervanging van 

apparatuur. In het beleidsplan criminaliteitsbestrijdingsfonds juli 2022-januari 2023 

heeft JUS NAf. 1 miljoen gereserveerd voor het project. De vraag is of dit voldoende 

is gezien wat nog gedaan moet worden;  

5. vooraf te zorgen dat de gelden voor afronding van en verduurzaming van het 

project tijdig beschikbaar komen. Zoals eerder aangegeven is de financiering een 

belangrijk obstakel geweest in de voortgang.  
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6. te zorgen voor een betere opslag en beheer van de aangeschafte producten en een 

voortvarende afronding van het project om kapitaalvernietiging te voorkomen 

danwel te beperken.  

7. de Staten het plan van aanpak voor het wetgevingstraject alsmede het plan van 

aanpak voor de verdere uitvoering van het project cameratoezicht aan te bieden 

inclusief tijdspaden en wijze van financiering;  

8. de Staten periodiek, bijvoorbeeld elk kwartaal, te informeren over de voortgang 

van het wetgevingstraject, inclusief de tot stand te komen Rijkswet bescherming 

persoonsgegevens en de voortgang van de aanpak van de overige gesignaleerde 

knelpunten. 

 

De Rekenkamer adviseert de Staten  om toe te zien op de voortgang van het project. 

In dit verband kunnen de Staten met de verantwoordelijke minister afspreken dat zij de 

plannen van aanpak ontvangen en regelmatig geïnformeerd worden over de 

uitkomsten.  
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6 Hoor en wederhoor 

6.1 Ambtelijk hoor en wederhoor 

Op 29 september 2022 is het conceptrapport voor ambtelijk hoor en wederhoor aan 

de SG van het Ministerie van JUS aangeboden met het verzoek om binnen twee weken 

na dagtekening van de brief eventueel commentaar aan de Rekenkamer te doen 

toekomen. Ook is gevraagd om de SD ROO te betrekken in zijn hoedanigheid van 

projectleider van het project.  

Van de projectleider is op 17 oktober jl. een reactie ontvangen als gevolg waarvan het 

conceptrapport op onderdelen is aangepast. De niet in de tekst verwerkte opmerkingen 

zijn hierna vermeld: 

 

In de reactie is opgemerkt dat het rapport de vraag behandelt of het project 

cameratoezicht tijdig, doeltreffend en binnen het daarvoor bestemde budget is 

uitgevoerd. Ter zake is het volgende aangegeven: 

“Van belang bij soortgelijke onderzoeken, waarbij overheidsprojecten een 

meerjarig karakter dragen, is om rekening te houden met de jaarlijkse financiële 

omstandigheden, om de scope van het project, voor de lezer, aan te geven. Dit 

geldt voor elke minister van justitie opnieuw en ook voor de huidige minister, 

doordat de opeenvolgende formaties, sinds het begin van dit project, de hoge 

noodzaak in publieke- en verkeerscameratoezicht inzagen.  

Het project werd aangenomen en met de implementatie begonnen, in een periode 

van precaire financiële omstandigheden van de landsoverheid, waarbij tevens een 

grote druk was vanuit het gemeenschap voor betere aanpak van “atrako’s”, 

(vergeldings)moorden en criminaliteit op toerisme.  

Dit heeft uiteindelijk invloed gehad op de uitvoering van project zoals het in eerste 

instantie is gepland. Er moest van de schaarse beschikbare middelen (soms geen), 

telkens per jaar afgewogen worden welk traject prioriteit (van de minister) voor 

uitvoering genoot. De prioritering van plaatsing van camera’s werd hierdoor 

geleid.45 Alle installaties werden bijgehouden. Het moment van oplevering werd 

door de verschillende bedrijven anders geïnterpreteerd. Door UTS werd het 

moment van inschakeling op het netwerk gezien als opgeleverd. Het bedrijf 

                                            
45 NB. In de reactie is verwezen naar pagina 16 laatste alinea en 17 eerste alinea. Door de 

doorgevoerde aanpassingen betreft dit in deze conceptversie pagina 24 laatste alinea en 25 eerste 

alinea.  
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INSPUR (overheid ook) zag dat als het moment waarop de overheid had getekend 

voor oplevering van camera en beeld met de juiste kwaliteit. Er zijn verschillende 

notulen hiervan beschikbaar. Afspraak hierbij werd uiteindelijk wanneer alle 

partijen per email hebben ingestemd voor oplevering”. 

De Rekenkamer heeft naar aanleiding van de opmerking om de stukken gevraagd maar 

deze nog niet ontvangen. 

 

In de reactie is ook opgemerkt dat in het rapport is aangegeven dat alleen voor fase 

2 een ontvangstbewijs is van het aantal geleverde camera’s. Er zou echter ook een ‘Bill 

of lading’ van de camera’s en een lijst van materiaal bij de ingeleverde documenten 

van fase 1 zijn gevoegd.  

De Rekenkamer heeft naar aanleiding van deze opmerking om de stukken gevraagd maar 

deze nog niet ontvangen. 

 

Voor wat betreft het niveau van gegevensbescherming bij verwerking van 

politiegegevens is het volgende opgemerkt.  

“De Rijkswet beoogt een harmonisatie te bereiken tussen de Caribische Landen, 

voor wat betreft dit thema. De Rijkswet zal lang op zich laten wachten, gezien de 

procedure van vaststelling en uiteindelijk publicatie. Het Ministerie van Justitie 

heeft in verschillende gesprekken met WJZ aangedrongen om zo spoedig mogelijk 

advies uit te brengen op de Concept Landsverordening Politieregisters. In deze 

landsverordening kan heel makkelijk het College Bescherming Persoonsgegevens 

i.o., als toezichthoudende autoriteit aangewezen worden. Dit om zo snel mogelijk 

de burger een betere bescherming te bieden. Hopelijk zullen zij dat ook kunnen 

zien gebeuren”. 

 

Ook is opgemerkt dat op Curaçao de afhandeling van verkeersovertredingen nog te 

strafrechtelijk zou worden benaderd en is ter zake het volgende aangegeven: 

“Er zijn vormen om het proces administratief bestuurlijk te vergemakkelijken, 

waardoor het niet een grote druk op het OM met zich mee zal brengen. In sommige 

gemeenten in Nederland wordt de afhandeling door het gemeentehuis 

aangetrokken privébedrijven gedaan”. 
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6.2 Bestuurlijk hoor en wederhoor 

Het conceptrapport is op 17 november jl. voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan de 

minister van Justitie aangeboden met het verzoek om zijn commentaar binnen een week 

aan de Rekenkamer te doen toekomen. 

Er is geen reactie van de minister ontvangen. 
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7 Nawoord 

De Rekenkamer stelt ernstige tekortkomingen vast bij zowel de voorbereiding als de 

uitvoering van het project cameratoezicht. Deze tekortkomingen hebben, zoals uit het 

rapport blijkt, tal van redenen.   

 

De uit het ambtelijk hoor en wederhoor voortvloeiende opmerkingen zijn verwerkt in het 

rapport maar gezien de ernst van de geconstateerde tekortkomingen had 

de  Rekenkamer ook een reactie verwacht in het kader van het bestuurlijk hoor en 

wederhoor. Deze reactie is uitgebleven.  

 

De Rekenkamer is van mening dat het nu zaak is het project op gedegen en 

voortvarende wijze af te ronden en geeft daartoe aanbevelingen aan zowel de Staten 

als de Minister van Justitie.  

 

Gezien het belang van dit project voor de samenleving spreekt de Rekenkamer de hoop 

uit dat de aanbevelingen zullen worden opgevolgd en het cameratoezicht zal 

functioneren in het belang van de veiligheid van de gemeenschap. 

 

 

 


