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Stand van zaken Inbedding I&V diensten in de nieuwe staatkundige structuur
Nota CVIN 27 november 2009
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1. Aanleiding
In de vergadering van het Comtté Verenigde lnlichtmgendtensten Nederland (CVIN) van 8
februari 2008 is de nobtie ' Inbedding I& V diensten m de nieuwe slaatkundige structuul
behandeld. In deze notitte IS een visie weergegeven op de inbedding van inhcrtingen- en
velltgheidsdtensten (!&V-diensten)' in de nteUWe staatkundtge struduur, zoals deze voor het
Koninkrijk zou moeten gaan gelden Hierbij ontvangt u een stand var. zaken van de
ontwikkelingen op dit terretn
In deze notitie zal achtereenvolgens worden mgegaan op de stand van zaken van het
staatkundige hervormtngsproces, het ingezette wet9evingstra1ect mzake de vetlighetdsdiensten
b1nnen het KonlnknJk, de nationale veiligheid op de BES-ellanden en het ambttieniveau
aangaande nattonale vetltgheid bmnen het KonlnknJk
2. Stand van zaken staatkundig hervormlngsproces
In het politieke overleg tussen Nederland, de Nederlandse Antillen. Curaçao en Sint Maarten
(politieke stuurgroep) op 30 september jl. is afgesproken dat de ingangsdatum voor de meuwe
staatkundige verhoudingen 10 oktober 2010 zal ztjn.
Voordat de njeuwe staatkundtge verhoudingen m kunnen gaan zal er echter nog veel moeten
gebeuren, op hoofdlijnen komt dat neer op het volgende: de benodigde wetgevin g voor de
nieuwe landen en voor de BES moet gereed ZIJn (d w z. gepubliceerd), de toetstng van het
overheidsapparaat van de meuwe landen aan een aanlal reed s in 2006 afgesproken cnteria
moet met posrtief resultaat ziJn afgerond en de ontmanteltng van de Nederlandse Anhllen moet
zijn afgerond. Een van de belangn)kste punten biJ dat laatste ts de overdracht van laken en
personeel van het and aan de nieuwe entiteiten
Naast de genoemde - mm of m eer e regisseren - voorwaarden doen zich in teder geval nog
twee gebeurte nissen voor die het tijdpad kunnen doorkruisen· de ver1<iezingen voor de Staten
van de Nederlandse Antillen op 22 januari 201 0 en een referendum op Bonaire over de
toekomstige status (datum moet nog worden vastgesteld). In de veronderstelling dat alles
verloopt zoals gewenst zal de kom ende tyd een gemengde commissie zich butgen over de
vraag welke regelingen (overgangsrecht) noodzakeliJk
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vanwege de transitie midden rn hel

' Jaar. Op een aantal terretnen figt een overgang per 1 januari namelijk meer in rede (bij
belastmgen en premtes)
In de pohtteke stuurgroep zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als (onderdelen van)
het overheidsapparaat van de nieuwe landen met aan de cnteria voldoet Voor deze onderdelen
zal een plan van aanpak gemaakt moeten worden, een door de RMR ingestelde comm1ss1e
Hoewel m deze nota wordt gesproken over I& V dtensten zou voor wat betreft de VDA en de VNA
ege liJk over Vetllgheldsdlenslen moeten worden gesproken De VDA en de VNA ZIJn tmmers
VehghetOsdlensten, zonder Haak Aangez1en de I&V diensten MIVD en de AIVD ook actlef ZIJn danwel
zunen worden tn de West, wordt derhalve volstaan met de term I&V d1ensten
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houdt toezicht op de voortgang. Als ultimum remed1um kan de RMR beslulten over hoe te
handelen als de uitvoering van ret plan van aanpak niet goed verloopt of stagneert
In de Slotverklaring va november 2006 ztjn ook afspraken gemaakt over het politieapparaat
De politie moet sterk verbeterd ZIJn voordat de meuwe staatkundige verhoudingen kan worden
gerealiseerd Met behulp van de pohtte Rotterdam-Rijn mond worden tnnchlingsplannen
opgesteld voor de politiekorpsen van Curaçao. Sint Maarten en de BES. Ook zou er een
inrichtingsplan moeten komen voor de inricht1ng van de zgn Gemeenschappelijke Voorziening
Politie. De Inrichtingsplannen komen maar zeer moeiZaam tot stand en ook over de taken en
inrichting van de GVP bestaat geen overeenstemming. In de consensusnikswet Polltie is
neergelegd dat de GVP in teder geval een post ie heeft btj de aanpak van zware en
georgantseerde cnm~nahte 1t In december zal in de politteke stuurgroep besloten moeten
worden over de mnchlingsplannen Vooruitlopend hierop IS op 30 se~tember besloten dat het
recherchesamenwerkingsteam nog in ieder geval 2 jaar 1n stand blijft totdat er een goed
functionerende GVP IS
Met Sint Maarten vmdt overleg plaats over de wijze waarop dtverse Nederlandse organisaties
Sint Maarten kunnen ondersteunen bij de opbouw van het land. Sint Maarten realiseert zich dat
de Tweede Kamer zeer kntrsch is over het land worden van Sint Maarten, en ealiseert ztch ook
dat ze de opbouw van een etgen land ntet geheel alleen kunnen realtseren
3. Stand van zaken wetgevingstraject veiligheidsdiensten binnen het Konin krijk
In de huidige staatkundige structuur Z.IJn in het Caribisch deel van het KontnknJk twee
veihgheidsdtensten act1ef de Veihghe1dsd1enst Nederlandse Antillen (VNA) en de
Veiligheidsdienst Aruba (VDA) . Aruba heeft reeds sinds enkele jaren een adequate wettelijke
regeling voor het optreden van de VDA. waann tevens IS voorzien in een onafhankelijke
toezichtscommtssie. Voor de Nederlandse Antillen ltg1 dat anders. aangezten daar steehts
sprake ts van een (sterk verouderd) landsbeslult urt 1963, dat eigenliJk alleen de 1nsteftmg en
ophanging van de VNA regelt. Tot het moment dat het staatkundtge he orm1ngsproces is
voltooid is de nationale veiligheld van alle etlanden van de Nederlandse Antttlen een
Landsaangelegenheld dte wordt behartigd door de Veiligheidsdienst Nederlandse Antttlen
(VNA). De Ant1lhaanse mm1ster van Jushtie is politiek. verantwoordelijk voor de nattonale
vettigheid. De Landsd1enst VNA zal na afrondtng van hel staatkundige proces ophouden Ie
bestaan. De meuwe tanden Curaçao en Sl Maarten hebben aangegeven een etgen
Veiligheidsdienst te w1flen opnchten. Nederland wordt verantwoordeliJk voor de nattOnale
veiligheid op de BES-etlanden.
Om een blijvende en verdere eperattonele samenwerking tussen de diensten van het Kontnknjk
te waarborgen zin door de hoofden van de tnltchtingen- en veihghetdsdlensten van Nederla d
(HAIVD en DMIVD) . Aruba (Hoofd VDA) en de Nederlandse Anttllen (Hoofd VNA) alsmede
ambtelqke vertegenwoordigers van het toekomstige land Sint Maarten tn 2008 afspraken
gemaakt over de totstandkommg van een umform wetteliJk kader voor de dtensten binnen het
Kontnklljk waarbij 1s aangegeven welke controlemechantsmen daann minimaal moeten zijn
opgenomen 2 . DaarbiJ 1s vanurt Nederland toegezegd om btj de voorbereldtng van een nieuw
wetteliJke kader desgevraagd bijstand te verlenen , hetgeen ook IS gebeurd
2

Deze afspraken lutden (1) garantie van onafhankeliJk toezteht op het terrem van IVO, (2) borg1ng van een
adequate opvolgtng van s1gnalen u1t de IVO bmnen het bestuurlijke e jUndiSChe dome1n van de landen

~

3

I

I'!

·'

In september 2008 heeft een driedaagse bijeenkomst op Aruba plaatsgevonden van ambtelijk
vertegenwoordigers van de landen (AIVD, MIVD, VNA, VDA en Sint Maarten) die in
werkgroepverband nadere u1twerk1ng hebben gegeven aan de operationele en Jundische eisen
d1e aan een (nieuwe) wettelijke re gelmg gesteld zouden moeten worden, een en ander als een
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nadere uitwerking van de eerder overeengekomen afspraken Srndsdien wordt zowel door de
ederlandse Antillen (Mmis1ene van Just1tJe 1s.m VNA) en Smt Maarten gewerkt aan een
concept-landsverordening. Dat beteken! dat voor de ederlandse Antillen IS gewerkt aan een
ontwerp-landsverordening voor de VNA, echter vanuit Curaçao 1s recent een ontwerpLandsverordening veiligheidsdienst Curaçao aan de toetsingscommissie voorgelegd (he1geen
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erop liJkt te wijzen dat men n~et meer verder werkt aan de genoemde landsverordening voor de
VNA). Op Stnt Maarten wordt thans nog gewerkt aan een ontwerp-landsverordening voor de (op
te richten) veiligheidsdienst Sint Maarten Vanuit Nederland (AIVD en MIVD) is op verzoek
adv1es uitgebracht omtrent de concept -landsve ordenmg VNA. alsmede een eerste concept van
een landsverordening velitghe1dsd1enst Sint Maarten. Voorts is vanu1t de AIVD nch ng S1nt
Maa en aangeboden om - indten gewenst- gedurende een korte periode (wets)technische
bijstand te verlenen; S1nt Maarten heeft aangegeven van dat aanbod gebruik te willen maken en
in december zal een senior juridisch advtseur van de AIVD (die ook de VI/IV 2002 heeft
geconcipieerd) voor een week aan Smt Maarten worden Uitgeleend
Het (aanvankelijk) opgestelde concept voor een landsverordemng VNA voldoet naar het oordeel
van de AIVD en de MIVD aan de eerder overeengekomen etsen Het aan de
toetsmgscomm•sste voorgelegde ontwerp van een landsverordening vetlighe1dsd1enst Curaçao
- dat één op één een kopie is van de landsverordentng VDA - Wijkt evenwel op een essentieel
pu I af van de ontwerp-landsverordening VNA, namelijk dat niet meer IS oorz1en 1n een
grondslag voor het stellen van nadere regels inzake de benoeming van het hoofd van de d1enst
(één van de overeengekomen etsen) De ontwerp-landsverordening zou alsnog daann dienen
te voorzien. Bezien wordt hoe dit th ans te effectueren . De ontwerp-landsverordemng
veiligheidsdienst Sint Maarten voldoet in zijn hutdige (ovengans nog onvoldragen) vorm ook aan
de eerder overeengekomen afspraken en voorz1et ook in een grondslag een voor het s ellen
van nadere regels inzake de benoemng van het hoofd van de d1enst In de komende penode
zal - met biJStand vanutt de AIVD- worden gewerk1 aan de afrondmg van het ontwerp

4.

Nationale Veiligheid op de BES-eilanden

Na het voltoo1en van het staatkundige hervonnmgsproces zullen de WIV 2002 en de WVO
volledrg van oepassing worden op de BES-ertanden Dat betekent dat de AIVD en de MIVD op
de BES-etlanden de bevoegde diensten worden , belast met de uitvoenng van de hen in de VI/IV
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2002 opgedragen taken in het kader van de nationale veutgheid. Utl artJkel60 , eerste lid, WIV
2002 volgt dat de plaatselijke korpschef (KC) van rechtswege werl<zaamheden voor de AIVD
gaat vernchten De fetel~ke uitvoering van deze taken, zoals bedoeld 10 artikel 60 hd 2, zal
worden belegd btJ de nog op te nchten RID BE~e1lande binnen het Korps BES-eilanden. De
van het KonanknJk. (3) borgmg van een goede procedure voor de benoem1ng van de hoofden van de IVO,
(4) borgmg van een goede procedure voor de benoemng van de leden van een commtss•e van toez!C'll

(5) actuahsenng en un1formenng van het wette11k kader op het terretn van de IVO b1nnen de landen van het
KomnknJk
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keuze voor het op'1chten van een RIO op de BES-ellanden sluJt aan biJ de S1tuat1e 1n Nederland,
waar RIO-en namens de AIVD de 'ogen en oren' 1n de regio ziJn . BIJkomend oordeel van deze
orgamsabevorm IS dat de AIVD d1recte toegang heeft tol hel Korps BES. De RIO BES IS
opgenomen m het onder 2 genoemde inrichtingsplan Korps Politte BES-e~anden
E1nd novem ber zal een plan van aanpak (PvA) RID BES ter goedkeuring worden voorgelegd
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aan het MT AIVD. In het PvA wordt u1tgegaan van een kleme RIO, bestaande uit 2 fte.
Daarnaast zullen samenwerkmgsafspraken worden gemaakt met de Koninklijke Marechaussee.
De Kmar vervult reeds werkzaamheden op de BES-etlanden in het kader van de
grensbewaking en de vetl1ghe id op de luchthavens. In de nreuwe staatkundige structuur zal de
Kmar eveneens de plaatselijke politie op St Eustatius en Saba assisteren. Oe afspraken met de
Kmar zullen te zijner lijd worden vastgelegd in een convenant.
De voor het van toepassmg verklaren van de WlV 2002 en 1/'NO vereiste aanpassmg van deze
wetten is opgenomen m het voorstel voor een Aanpassingswet BES (ABES), dat op dit moment
in behandeling IS bg de Tweede Kamer

5. Het ambitieniveau
In de CVIN notitie van 8 februan 2008 IS voorgesteld het ambJtteniveau inzake hel 1ngezette
proces om mhoudehjk meer invulling te geven aan het belang van nationale ve1hgheid op
Komnknjksnrveau en de samenwerk1ng tussen de diensten in de meuwe
Konmkrijksverhoudingen beter te organiseren, vast Ie steUen op het urtbre1den van artikel 43
van het Statuut met het belang van de nationale vethgheid. Zoals thans de zorg voor
rechtshandhavmg en deugdeliJkheld van bestuur brJ de landen zelf is neergelega en tegeliJkertijd
het waarborgen daarvan in het tweede hd tot aangelegenheid van het Komnkr~k is verklaard, zo
zou dit ook kunnen gaan gelden voor de natJonale e1hghe1d van de (afzonderliJ ke) landen van
het Koninknjk In dit zogenaamde 'waarborgmoder kan - indren noodzakelijk- doOl' middel van
een Komnknjksmaatregel worden ingegrepen.
Gegeven de gevoeligheid van de onderwerpen en het proces is voorgesteld in te zetten op het
creèren van draagvlak van onderop (het senslbrhseren van de landen rond het
gemeenschappehjke belang van veiligheld van het konmknJk en de noodzaak voor een
adequate mstrumentatie daarvan}. Na afrond1ng van het onder 3 genoemde wetgevmgstra)ect
zal een adequate, uniforme 3 wetteliJke basis voor de op te nchten Verhghetdsd~ensten van
Curaçao en St Maarten een fe1l ZIJn.
Na afronding van het staatkundige proces dragen de Veiligherdsdrensten van Aruba , Curaçao,
St Maarten en Nederland (AIVD en MIVD) reder zorg voor ziJn eigen land(sdeel) in het
Canb1scne deel va het Kon inkrijk en daarmee- als VIJf afzonderlt)ke d1ensten - gezamenliJk
voor het totaal van de nationale veiligheid van het gehele Canb1sche deel van het KomnknJk
Gegeven de fys1eke nabijheld van de ellanden en het feit dal nationale veiligheid een gedeeld
belang IS van alle landen in het Komnkn1k. is samenwerkmg tussen de Veiligheidsdiensten
essenheel Voorgesteld wordt om deze samenwarlong m het kader van het mgezette traject
aangaande een adequate beharbgmg van de vethgherdsbelangen in Konmknjksverband, vast te
3

Umform betekent met geliJklUidend, maar dat op essent1ele onderdelen waaronder regeling taken,

bevoegdheden, toez1cht e d op hoofdlrJnen. een (ondertmg) vergeliJkbare systematiek en normatJek ten
grondslag hgt Lokale verschillen werken door 1n omvang taakstelling, aard d1enst. ophangtng e d
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leggen m een convenant (te denken valt aan een samenwerkmgsregebng ex artJ el 38 Statuut).
Met een convenant , waann afspraken omtrent samenwerkrog zijn vastgelegd zal een volgende
stap ZrJn gezet nchlmg voorgesteld ambltreniveau• In het convenant zal een evaluatremoment
worden ingebouwd
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• Onder de condrtJe dat de benod1gde wetgev111g daadwerkelijk tot stand gebracht wordt en 10 wer1<.1r1g
eed!

