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Voorwoord 
  

Voor u ligt het openbaar jaarverslag van de VDA over het jaar 2018. 

Het jaarverslag geeft inzicht in waar de medewerkers van de dienst 

over het algemeen zich mee bezig hebben gehouden en houden. 

Hiermee wordt verantwoording afgelegd en wordt inzage verleend 

in ons werkveld. De lezer krijgt zicht op onze activiteiten. Voor ons is 

het van belang dat een dienst die beschikt over ingrijpende 

bevoegdheden, ook onderworpen is aan externe controle. Dit 

gebeurt primair door het parlement van Aruba, via de parlementaire 

controle. Ook de Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdienst, 

oefent toezicht en controle uit op de dienst en rapporteert over haar 

bevindingen in grotendeels openbare rapporten. In 2018 bracht de 

CVT een rapport uit over haar onderzoek naar de rechtmatigheid 

van de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen door de dienst.  

Een groot deel van de inspanningen van de VDA is gericht op 

dreigingen tegen onze democratische rechtsstaat. Uitgangspunt 

is om die dreigingen te onderkennen voordat ze zich manifesteren. 

Ons oogmerk is het voorkomen dat onze fundamentele belangen 

aangetast worden of onder onaanvaardbare druk komen te staan. 

Onze inspanningen om dit te bereiken doen wij niet alleen, daarbij 

zoeken wij steeds de samenwerking met zowel nationale en 

internationale partners. In het kader van de bestrijding van terrorisme 

en het voorkomen van aanslagen, hebben wij gedeelde belangen, 

wij hebben gezien dat terreur zich niet door grenzen laat 

beperken. Het fenomeen van terugkerende geradicaliseerde IS 

strijders naar de regio, regionale geografische uitdagingen zoals de 

verslechterde situatie in Venezuela, aandacht voor de 

beïnvloedingsactiviteiten in de regio en de weerbaarheid van de 

Arubaanse vitale infrastructuur tegen cyberaanvallen o.a. maken 

het werk van de VDA niet eenvoudig, en hadden de aandacht van 

de dienst gedurende 2018.  

Als ambtenaar werkzaam voor de Veiligheidsdienst van Aruba, heb 

je kennis over de dreigingen die onze democratische rechtsorde 

onder druk zet, als hoofd van deze organisatie, wil ik soms extra open 

zijn over deze dreigingen, maar in het bijzonder over de uitdagingen 

waarmee de dienst mee te maken heeft en de beperkingen die wij 

moeten overkomen als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen. 

Ik ben getuige van de creativiteit, professionaliteit en toewijding van 

de medewerkers van de VDA, die ondanks de materiële, personele 

en financiële beperkingen, het toch iedere dag mogelijk maken om 

die uitdagingen steeds weer tegemoet te treden. 
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Graag vertel ik daarover! Maar de slagkracht van de VDA ligt echter 

in de terughoudendheid van de dienst, het in vertrouwelijkheid en 

achter de schermen uitvoeren van ons werk. Tegelijkertijd ligt hier ook 

een valkuil en dat is om bestempeld te worden als een geheimzinnige 

organisatie die niet transparant is over datgene wat de dienst 

doet. Met dit jaarverslag tracht de dienst juist om dat beeld enigszins 

te verbreken door zoals wettelijk is bepaald te rapporteren over de 

activiteiten van de dienst uitgevoerd ten behoeve van en in het 

belang van de Arubaanse staatsveiligheid. Wat openbaar gemaakt 

kan worden leest u in dit jaarverslag over 2018. 

In 2018 bestond de VDA 30 jaar. Gedurende deze bestaansperiode 

heeft de dienst zich weten te ontwikkelen tot een professionele dienst 

die in staat is om de dreigingen voor Aruba, en waar nodig, het 

Koninkrijk der Nederlanden te onderkennen en de weerstand 

daartegen te vergroten. 

 

Juri Nicolaas 

Hoofd Veiligheidsdienst Aruba 
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Aandachtsgebieden  
De VDA geeft uitvoering aan haar wettelijke taken die vastgelegd zijn in de 

Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba en richt de dienst zich in dit kader op een 

aantal aandachtsgebieden. Hieronder volgen de belangrijkste ontwikkelingen van de 

dienst vanuit het perspectief van genoemde aandachtsgebieden in het jaar 2018.  

Regionale instabiliteit 

Venezuela 

 

De situatie in Venezuela werd door de dienst in 2018 gecategoriseerd als “zeer zorgelijk”. 

De politieke en sociaaleconomische crisis houdt het land in een uitzichtloze wurggreep. 

Hierdoor verslechterde in 2018 zowel de economische en veiligheidssituatie in Venezuela 
verder en werd de democratie vergaand aangetast. Naarmate de convergentie van 
de politieke en economische ontwikkelingen in Venezuela de toekomst van de grote 

investeerders in het land verder in gedrang brachten, werd Aruba steeds meer als 
mogelijke uitwijk route gezien, voornamelijk voor degene die naast de VS en Europa, of 

andere Latijns Amerikaanse landen hun kapitaal uit Venezuela wilden halen om het 
elders te investeren.  

 
Als gevolg van de economische crisis werd de Venezolaanse bevolking geconfronteerd 
met tekorten aan eerste levensbehoeften en een verslechterende gezondheidssituatie. 

Deze situatie was het startsein van een massa emigratie van Venezolanen die hun heil in 
andere landen gingen zoeken om de steeds hopeloze situatie in het eigen land te 

ontvluchten. Aruba ontspring deze immigratiedans niet, en evenals andere landen in de 
regio, werd Aruba gedwongen om migratie controlerende maatregelen te introduceren 
om deze instroom te kunnen afremmen.  

 
In januari 2018 werd door de Venezolaanse president Maduro een grenssluiting tussen 

Aruba en Venezuela opgelegd, dit n.a.v. aantijgingen dat Aruba en Curaçao zich 
leenden tot het helpen smokkelen van Venezolaans goud naar Europa. Dit leidde tot 

spanningen in de verhouding tussen Aruba en Venezuela. Ondanks het gegeven dat 
Venezuela wegens het uithollen van de democratische beginselen steeds verder 
geïsoleerd raakte van de meeste OAS-lidstaten, wist Maduro zich te verzekeren van de 

steun van een aantal landen, waaronder de Russische Federatie en China. Tussen deze 
landen en Venezuela ontstond een dynamische ruilhandel van wapenleveranties, 

leningen, landbouwmachines en goederen voor belangen in de Venezolaanse 
economie, voornamelijk in de oliesector. Ook Turkije heeft ervoor gekozen om de politiek-

economische banden met Venezuela aan te halen. De Russische Federatie heeft haar 
goede betrekkingen met Venezuela aan de regio getoond door aan het einde van 2018 
twee strategische bommenwerpers, naar Venezuela over te vliegen.  

 
De V.S. legde steeds strengere economische sancties op Venezuela, waaronder op 

PDVSA, met als gevolg dat de geplande herstart van de olieraffinaderij op Aruba steeds 
meer op losse schroeven kwam te staan en er zelfs sprake was van ontslagen. De 

financiële problemen van PDVSA leidden ook tot een tijdelijke beslaglegging door een 
crediteur op olie eigendom van PDVSA die in opslag werd gehouden te Citgo Aruba.  
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Samenwerking en onderzoek 

De VDA vergaart informatie over ontwikkelingen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika 
in het kader van de eigen buitenlandse betrekkingen van Aruba maar in het bijzonder 
ter advisering en ondersteuning van de regering in relatie tot het gevoerde buitenlands 

beleid van het Koninkrijk. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid 
van Aruba en op de belangen van het Koninkrijk worden door de dienst gevolgd. 

Aangezien er een Nederlandse militaire presentie is in dit deel van het Koninkrijk werkt de 
VDA nauw samen met het gezamenlijk Team Caribisch Gebied van de AIVD en de MIVD. 

 

Asielbeoordelingscommissie 

Via een Ministeriele Beschikking is VDA sinds 2012 lid van de asiel beoordelingscommissie. 

In 2018 heeft er een explosieve toename plaatsgevonden in het aantal aanvragen asiel 

door met name Venezolanen. De participatie in de beoordelingscommissie geeft de 

VDA tot op bepaalde hoogte zicht op mogelijk misbruik van de asielprocedure en 

daarmee gepaard gaande staatsveiligheidsrisico’s. De dienst heeft verhoogde 

aandacht voor personen met een inlichtingen achtergrond. De stijging van het aantal 

asielverzoeken vereist ook duidelijkheid in het beleid van de regering inzake het weigeren 

dan wel verlenen van een asielaanvraag. In 2018 is hiervoor het algemene asielbeleid 

van de BES eilanden overgenomen. In 2018 is op initiatief van de VDA ook een land 

gebonden asielbeleid Venezuela opgesteld. In dit beleid worden de kwetsbare groepen 

in Venezuela geïdentificeerd die conform het algemene asielbeleid in aanmerking 

zouden kunnen komen voor een asielstatus dan wel bescherming van artikel 3 EVRM.   

White Paper Venezuela 

In 2018 trad de dienst op als trekker van de update van de op te stellen White Paper ter 

zake Venezuela en de impact van de ontwikkelingen in het buurland op ons land. Er 

werd informatie opgevraagd bij verschillende overheidsdiensten en departementen om 

een beeld te kunnen vormen over de effecten van de Venezolaanse migratie. Nieuwe 

sectoren die zijn benaderd voor het aanleveren van informatie waren o.a.  onderwijs, de 

arbeidsmarkt, de sociale sector en de gezondheidszorg. Hiernaast is er ook informatie 

opgevraagd over de impact van de migratie op criminaliteit, toerisme, economie en de 

verdragsbescherming voor vluchtelingen. Doel van de Whitepaper was om 

aanbevelingen te geven ter zake de aanpak van de problematiek als gevolg van de 

migratie.  

China 

De VDA had in 2018 aandacht voor de toenemende activiteiten van China in de regio 

en de mogelijke risico’s hiervan voor Aruba en het Koninkrijk. China is middels diverse 

projecten aanwezig in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. China is tevens de 

grootste schuldeiser van Venezuela door leningen die aan dat land zijn verstrekt. Om de 

kennispositie over de intenties van dit land in de regio en eventueel op Aruba te 

vergroten en om de mogelijke risico’s voor Aruba en het Koninkrijk beter te kunnen 

begrijpen en signaleren, is er met onze zusterdiensten in het Caribisch deel van het 

Koninkrijk de basis gelegd aan een samenwerking op dit thema.  
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Politieke/heimelijke beïnvloeding 

Alle handelingen en activiteiten die de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden en 

die een dreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde en integriteit van 

bestuur vallen onder dit aandachtsgebied van de dienst. Voorbeelden hiervan zijn o.a. 

spionage en misbruik van de politiek, corruptie en misbruik van de integriteit van het 

financieel stelsel. De dienst heeft een aantal activiteiten op dit gebied gesignaleerd. 

Politiek Geweld en Terreur 
Onder dit aandachtsgebied vallen o.a. ideologieën en bewegingen die door het doel 

dat ze nastreven afbreuk doen aan het voortbestaan van de democratische rechtsorde. 

De VDA heeft aandacht voor de dreiging van terrorisme als onderdeel van de 

subcategorie fundamentalisme en radicalisering.   

CT Normbeeld 

De dienst heeft in 2018 aandacht besteedt aan het monitoren van mogelijke 

terroristische tendensen in de regio. Met name de bezorgdheid van radicalisering van 

de gedachtegang van regionale moslims als gevolg van en beïnvloed door de 

gedachtegang van moslims die terugkeerden vanuit de strijdgebieden in Syrië en Irak 

die gebruikmakend van verschillende media proberen om hun radicale ideeën verder 

te spreiden naar anderen. Binnen dit kader heeft de dienst geen fundamentalistische 

groeperingen kunnen signaleren die vanuit Aruba of vanuit het buitenland op Aruba 

actief waren met radicaliseringsactiviteiten.  De ontwikkelingen in Trinidad & Tobago, 

waarbij een grote groep jihadstrijders terugkeerden, was aanleiding voor het opstellen 

van een gezamenlijke contra terrorisme normbeeld door de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten van het Konikrijk over de dreiging die uitgaat van het jihadistische 

terrorisme in de Caribische delen van het Koninkrijk. Dit CT-normbeeld werd door de 

diensten gezamenlijk gepresenteerd aan de belangendragers en ketenpartners tijdens 

het Justitieel Vierpartijenoverleg. 

Naast de aandacht voor jihadistisch fundamentalisme, heeft de dienst ook aandacht 

voor subversieve groeperingen actief in de regio, die wegens hun politieke en 

economische ideologie gebruikmaken van terroristische praktijken. Groepen zoals de 

Colombiaanse FARC en ELN hebben de aandacht van de dienst, voornamelijk ook 

omdat bekend is dat deze groeperingen op directe en indirecte wijze steun geven aan 

soortgelijke groepen in buurlanden van Colombia. Het grensoverschrijdende aspect van 

deze groepen wordt niet onderschat. Volgens de dienst is Aruba als toeristisch oord, een 

trekpleister voor leden van deze subversieve groepen om op ons grondgebied 

onopgemerkt hun zaken te komen onderhandelen en zelfs te investeren in de Arubaanse 

economie.  
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Inzet Bijzondere Inlichtingenmiddelen 

Conform art. 7 Lv VDA kan de dienst verschillende bijzondere inlichtingenmiddelen 

inzetten bij het doen van onderzoek naar personen en organisaties. De inzet van 

bijzondere inlichtingenmiddelen moet steeds voldoen aan de daarbij behorende 

subsidiariteit en proportionaliteitstoets. De inzet van de verschillende technische 

hulpmiddelen en bijzondere inlichtingenmiddelen waarover de dienst beschikt vereisen 

voorts de nodige toestemmingen en machtigingen. In 2018 werden bijzondere 

inlichtingenmiddelen ingezet door de dienst.  

Beveiligingsbevordering 
In 2018 heeft de dienst onder dit aandachtsgebied aan voornamelijk drie aspecten 

aandacht besteed, t.w. veiligheidsonderzoeken, grensveiligheid en cybersecurity.  

Veiligheidsonderzoeken 

Conform taakstelling van de VDA, verricht de Dienst veiligheidsonderzoeken ten aanzien 

van vertrouwensfuncties, de zogenaamde B-werkzaamheden (art. 3, lid 2, sub b). In 2018 

had de VDA 1265 verzoeken ontvangen voor het uitvoeren van een 

veiligheidsonderzoek, waarvan 390 retour zijn verzonden wegens het ontbreken van 

informatie op de SVI-formulier. De VDA had 1042 verklaringen van geen bezwaar (VGB) 

afgegeven. In 8 zaken is de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) geweigerd op grond 

van onvoldoende gegevens. In 4 zaken is een weigering opgesteld o.g.v. onvoldoende 

waarborgen. Deze weigeringen hebben niet geleid tot bezwaar of beroepszaken. In 

2018 is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar tegen een fictieve 

wegering in te dienen.  

Er werden in totaal  2 A-niveau onderzoeken verricht voor vertrouwensfuncties binnen de 

overheid.  

Veiligheidsonderzoeken 2018 

Aantal ontvangen SVI’s1 1265 

Aantal retour verzonden 

SVI’s 

390 

Aantal afgegeven VGB’s 

(positief) 

1042 

Aantal weigeringen  8 

 

Per einde eerste kwartaal van 2018 heeft de dienst extra werkzaamheden uitgevoerd 

om de achterstand van 155 veiligheidsonderzoeken in te halen. Per medio april was deze 

achterstand volledig ingehaald.  

De VDA ontvangt steeds meer verzoeken voor het uitvoeren van 

veiligheidsonderzoeken. Het veiligheidsonderzoek proces is een administratief duur 

proces qua inzet van capaciteit en middelen. In 2018 heeft de dienst de mogelijkheden 

uitgezocht om leges te innen bij afnemers van het veiligheidsonderzoek om deels de 

 
1 Staat van inlichtingenformulier 
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gemaakte kosten door de dienst te kunnen terugverdienen. Uitganspunt bij het bepalen 

van de hoogte van het bedrag is de reële kostprijs voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden, aangezien de dienst geen winstoogmerk heeft. Het in rekening 

brengen van een bedrag voor het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken wordt reeds bij 

collega diensten gehanteerd.  

Om op efficiëntere wijze veiligheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren is ook gekeken 

naar de mogelijkheid om gebruik ta maken van een digitale handtekening op VGB’s die 

door de dienst worden afgegeven. In dit kader is advies gevraagd aan DWJZ over de 

wettelijke basis voor het kunnen gebruiken van een digitale handtekening.  

Nivelleren Veiligheidsonderzoeken 

Middels het project nivelleren van de veiligheidsonderzoeken wordt er gewerkt aan de 

onderlinge erkenning van de Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB’s) van de 

zusterdiensten binnen het Koninkrijk onderling. De Koninkrijksdiensten hebben in 2018 de 

juridische knelpunten geïnventariseerd voor verdergaande samenwerking. De diensten 

hebben afgesproken om te werken aan een uniform beleidskader veiligheidsonderzoek. 

De mogelijkheden om tot een gezamenlijk “kapstok” beleid te komen is de eerste stap 

die in 2019 verder zal worden uitgewerkt.  

Grensveiligheid 

De dienst heeft in 2018 deelgenomen aan verschillende overheid brede vergaderingen 

die op directe of indirecte manier te koppelen waren aan het onderwerp van 

grensveiligheid.  Voorbeelden hiervan waren o.m. ter zake de migratieproblematiek 

vanuit Venezuela, gevolgd door de grenskwestie tussen Venezuela en Aruba, maar ook 

heeft de dienst een actieve deelname gehad in de werkgroep ter zake Happy Flow en 

de mogelijke introductie van het door de dienst sedert 2017 aanbevolen API/PNR.  

In relatie tot de ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende relaties hebben 

twee medewerkers van de dienst in 2018 deelgenomen aan het ICAO-conference in 

Montreal, Canada. Ook heeft de dienst een participatie gehad in regionale conferentie 

te Panama ter zake luchtvaart veiligheid voor de Amerikaanse continent en het 

Caribisch gebied [Conferencia regional sobre seguridad de la aviacion para las 

Americas y el Caribe].  

  



Jaarverslag 2018          

Veiligheidsdienst Aruba  9  

Cybersecurity en Informatiebeveiliging 

Cybersecurity 

In 2018 continueerde de dienst i.s.m. TNO haar strategische voornemens door 

gezamenlijk de basis te leggen voor het realiseren van de Nationale Cybersecurity 

Platform. Helaas is het door gebrek aan noodzakelijke gelden en bestuurlijke prioriteit niet 

gelukt om deze platform waar te maken. Dit platform zou het draagvlak zijn voor het 

Nationaal Cybersecurity Beveiligingsplan. Een presentatie van het voorgestelde 

Cybersecurity Roadmap 2017-2020 werd in 2018 wederom gepresenteerd aan de 

Ministerraad.  

 

Informatiebeveiliging 

In het kader van de landsverordening Staatsveiligheid i.h.b.z. informatiebeveiliging heeft 

de VDA in 2018 ongevraagd advies gegeven aan de Minister van Justitie over de 

achterstand van wettelijke borging van verschillende belangrijke persoonsregisters. Het 

advies is opgesteld in het kader van de beveiliging van persoonsgegevens en 

staatsgeheimen. In 2018 heeft de VDA ook aandacht gevraagd van de Minister van 

Algemene Zaken en DWJZ2  voor het niet beschikken van rubriceringsregels binnen de 

overheid.  

 in de tweede helft van 2018 heeft de Dienst het Centraal Bureau voor de Statistiek 

ondersteuning en adviezen gegeven ter zake het waarborgen van de veiligheid van de 

data verkregen tijdens het uitvoeren van de Census 2020.  

 
2 Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
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Samenwerking 
Om tijdig mogelijke dreigingen voor de staatsveiligheid te kunnen signaleren en bij te 

dragen aan controle van deze risico’s is het voor de dienst noodzakelijk om met zowel 

lokale partners en stakeholders samen te werken, alsmede met buitenlandse 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De VDA onderhoudt middels regelmatig overleg 

samenwerkingsverbanden met o.a. het OM, KPA, Douane, DIMAS, DIA en MOT.  

Sinds 2018 heeft Hoofd Veiligheidsdienst Aruba ondersteuning gegeven op strategisch 

niveau aan diensten binnen het Koninkrijk v.w.b. een ontwikkelslag richting 

professionalisering.  

FCA 

VDA stond in 2018 aan het begin van het Fusion Center Aruba (FCA) dat als centrale 

informatieknooppunt moet dienen voor de rechtshandhavingsketen en de lokale 

(criminele) inlichtingendiensten.  

NRA 

Om te kunnen voldoen aan FATF vereisten in voorbereiding op de evaluatie van het 

beleid van Aruba op het gebied van bestrijding en preventie van witwassen en 

terrorismefinanciering werd er in 2018 een National Risk Assessment uitgevoerd.  De VDA 

heeft een bijdrage geleverd middels participatie aan verschillende sessies aan het in 

kaart brengen van de grootste risico’s op het terrein van witwassen en 

terrorismefinanciering.   

NCTVI 

Per medio 2018 trad het NCTVI als nieuwe coördinatie dienst in werking. Deze dienst is 

geschoold op het voorbeeld van het Nederlandse NCTV, en zou zich in principe ook 

bezighouden naar evenredigheid met dezelfde werkzaamheden als hun Nederlandse 

counterpart, met als extra taak het Interpolbureau dat voorheen ondergebracht was bij 

het KPA. Het NCTVI is verantwoordelijk voor de nationale dreigingsinschatting ter zake 

cybercrime vanuit hun Interpol taak, het stelsel bewaken en beveiligen, en 

terrorismebestrijding. Er is thans sprake van raakvlakken met de aandachtsgebieden van 

de VDA. De Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba vormt de wettelijke basis en 

begrenzing van de taken van de VDA. Het instellingsbesluit van de NCTVI biedt een 

algemeen kader van de taken en verantwoordelijkheden van deze nieuwe 

overheidsdienst. De samenwerking tussen de VDA en de NCTVI moet in de praktijk nog 

nadere invulling gaan krijgen.  

Koninkrijk 

Samenwerking tussen de Koninkrijksdiensten is van essentieel belang voor de I&V 

diensten. In dit kader worden er jaarlijks vergaderingen georganiseerd op zowel 

strategisch als op operationeel niveau om gezamenlijke afspraken te maken over 

opleidingen om vaardigheden te ontwikkelen, over beleidsaanbevelingen maar ook om 

de kennispositie te versterken. In 2018 heeft de dienst vanuit haar registratie en 

archiefafdeling een stage verzorgd voor enkele medewerkers van een zusterdienst. In 

september van 2018 kregen 5 medewerkers van de VDA de kans om een cursus te 
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volgen in Nederland. Doel van deze cursus was om de medewerkers te ondersteunen in 

het kunnen uitvoeren van de verwachte werkzaamheden.  

Internationaal 

De dienst had in 2018 deelgenomen aan de CLACIP-conferentie (Comunidad Latino -

Americana y del Caribe de Inteligencia Policial) dat in Chili werd gehouden. Deelname 

aan deze jaarlijkse conferentie is belangrijk om op de hoogte te blijven van regionale 

trends, best practices en om samenwerking met andere politie- en veiligheidsdiensten in 

de regio te versterken 

Verder hebben medewerkers van de dienst ook meegedaan aan het reeds genoemde 

ICAO-conferentie in Canada en de Conferentie in Panama. Daarnaast kregen 4 

medewerkers de mogelijkheid om het ICCS-conferentie in New York bij te wonen. Deze 

laatste conferentie is volledig toegespitst op Cybersecurity, diens trends en 

ontwikkelingen.  

Bureau Integriteit Aruba 

De VDA heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep in het kader van het opzetten en 

instellen van een bureau die zorg zou dragen voor waarborging van integriteit binnen 

het overheidsapparaat, het Bureau Integriteit Aruba. Vanuit dit groep is een voorstel voor 

het bureau integriteit aan de Minister van Algemene Zaken gepresenteerd en werd per 

1 oktober 2018 de Bureau Integriteit Aruba opgericht. Ook is een proces in werking 

gesteld die de continuïteit van het bureau moet garanderen door deze wettelijk te 

verankeren. 

Interne ontwikkelingen met het oog op de toekomst 
In 2018 is de dienst met een interne cultuur omwisseling gestart v.w.b. het meer digitaal 

denken en werken; “Future ready”. Binnen dat kader heeft de dienst het DECOS-JOIN 

project omarmd met als doel de postregistratie en de veiligheidsonderzoeken te 

digitaliseren. Door knelpunten in de toenmalige centraal informatiesysteem kon per eind 

2018 het DECOS-JOIN echter nog niet in gebruik worden genomen. Het DECOS-JOIN 

project werd overhevelt naar 2019.  

Andere aspecten waar de dienst zich mee bezig heeft gehouden, waren o.m. de interne 

brainstorming ter zake rubriceringswetgeving, het wettelijk gebruik van de digitale 

handtekening, en de discussie omtrent AVG (GDPR).  

Gedurende 2018 is door de dienst een strategisch meerjarenplan 2018-2023 opgesteld. 
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Wetsvoorstel tot wijziging Lv VDA  

Sinds 30 augustus 2016 is het door de Ministerraad goedgekeurde wetsontwerp Lv VDA 

‘on hold’ komen te staan. Oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de DWJZ nog geen 

reactie (nader rapport) op het rapport van de Raad van Advies heeft uitgewerkt. VDA 

heeft in 2018 aandacht hiervoor gevraagd bij de ministerraad. De noodzaak tot wijziging 

van de Lv VDA is in 2018 gegroeid. Naast de reeds bestaande verbeterpunten zijn er door 

de VDA in 2018 twee nieuwe wijzigingsvoorstellen opgesteld m.b.t. o.a. de noodzaak van 

het kunnen gebruiken van een bepaalde bijzonder inlichtingenmiddel door de dienst.  

 

Commissie van Toezicht 
In 2018 heeft het vijfde onderzoek van Commissie van Toezicht plaatsgevonden. Er is 

onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de inzet van bijzondere 

inlichtingenmiddelen door de Dienst. Op 18 juli 2018 is een definitief rapport opgesteld 

door de voorzitter van de CvT dit rapport is gepubliceerd op de website van de VDA 

(www.vda.aw) 

Financiële opgave 
Over 2018 had de dienst een begroting van Awg. 6,022,200 tot diens beschikking, 

waarvan Awg. 120.000 voor geheime uitgaven en Awg. 3,158,800 aan personeelskosten. 

  

http://www.vda.aw/
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Colofon 

Dit openbaar jaarverslag 2018 is een uitgave van 

de Veiligheidsdienst Aruba 
 

Augustus 2018 
 

 

 

Ministerie van Algemene Zaken 
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