>Retouradres Postbus 20010, 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ons kenmerk
84ddaa5d-or1-3.0
Bijlagen
0
Pagina
1 van 3

Datum 11 februari 2015
Betreft 2015Z01896 Kamervragen over de geheime dienst van Curaçao

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Van Raak
(SP) over de geheime dienst van Curaçao. Deze vragen met kenmerk 2015Z01896
werden op 4 februari 2015 ingezonden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

2015Z01896
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Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de geheime dienst van Curaçao (ingezonden 4 februari
2015)

1
Wat is uw opvatting over de vrijspraak van het voormalige hoofd van de
Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) van aantijgingen van de toenmalig premier en
toenmalig minister van Justitie van Curaçao? 1)

Antwoord
Het is niet aan mij om te een mening te geven over het oordeel van de rechter.

2
Wat is uw opvatting over het functioneren van het huidige hoofd van de VDC, die
is aangesteld door de toenmalige premier van Curaçao? Klopt het dat het huidige
hoofd van de VDC destijds is aangesteld nadat het voormalige hoofd op
onrechtmatige gronden is ontslagen? Klopt het dat het huidige hoofd werd
aangesteld ondanks een negatieve beoordeling en screening?

3
Waarom is er nog steeds geen opheldering over de massale diefstal van gegevens
van de VDC, die in koffers buiten de dienst werden gedragen, onder de
verantwoordelijkheid van de toenmalige premier?

Antwoord op de vragen 2 en 3
De VDC valt onder verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao. Het is niet
aan mij, maar aan de regering of de Staten van Curaçao om hier een opvatting
over te hebben.

4
Deelt u de overtuiging dat bij deze massale diefstal ook informatie van andere
inlichtingendiensten, waaronder de AIVD, is gekopieerd, gestolen en/of
verwijderd? Op welke manier werkt de AIVD op dit moment samen met de VDC en
wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat daarbij tegen de wens van de
AIVD informatie kan worden of is doorgespeeld aan derden?

5
Waarom deelt u niet de zorgen dat deze informatie mogelijk wordt gebruikt door
mensen die onderwerp van onderzoek zijn of waren van de VDC of van andere
geheime diensten? Waarom deelt u niet de zorgen dat deze informatie gebruikt
kan worden of wordt gebruikt om mensen te chanteren en de positie van
informanten van de VDC, de Kustwacht en Douane en andere geheime diensten
bloot te leggen en in gevaar te brengen?
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Antwoord op de vragen 4 en 5
Ik kan niet bevestigen dat informatie van andere diensten, waaronder de AIVD, is
gekopieerd, gestolen en/of verwijderd. Ik kan in het openbaar geen mededelingen
doen over de manier waarop de AIVD samenwerkt met de VDC.

6
Bent u bereid de commissie van toezicht op de geheime diensten (ook bekend als
CTIVD) nader onderzoek te laten doen naar de aard van de gestolen en
verwijderde informatie en naar de mogelijke verantwoordelijken van deze diefstal?
Bent u bereid te onderzoeken welke daarbij de rol is geweest van het
tegenwoordige hoofd van de VDC?

Antwoord
De CTIVD beschikt niet over de wettelijke basis die nodig is om onderzoek naar de
VDC te doen. Het land Curaçao beschikt over een eigen Commissie van Toezicht.

1) ‘VDC-hoofd had gelijk’, Antilliaans Dagblad, 3 februari 2015
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