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Voorwoord 
  

Het openbaar jaarverslag van de VDA over het jaar 2019, geeft inzicht in de 
activiteiten van de dienst.  Regionale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 
de staatsveiligheid van Aruba zijn steeds complexer en hierdoor ook moeilijker te 

voorspellen. Dit zegt ook iets over de complexiteit van de dreiging tegen de 
Arubaanse samenleving. 

  
De VDA heeft de ontwikkelingen binnen de internationale digitale omgeving van nabij 

gevolgd en heeft in 2019 wederom gezien dat statelijke actoren de kwetsbaarheden 
binnen de digitale infrastructuur gericht en stelselmatig misbruiken voor het verkrijgen 
van politieke inlichtingen en/of voor het verkrijgen van bedrijfseconomische 

gegevens.  De gestarte digitalisering van overheidsprocessen vergroot tegelijkertijd 
de digitale kwetsbaarheid van zowel de Arubaanse overheid als ook onderdelen van 

de vitale infrastructuur. Arubaanse overheidsdossiers met politiek- bestuurlijke 
standpunten of ambtelijke beleidsopvattingen, wellicht minder van belang binnen het 

internationaal verkeer tussen landen, zijn in de wereld van cyberspionage 
desalniettemin zeer gewild. De kwetsbaarheden die door de VDA in 2019 worden 
onderkend, dienen weer om de overheid en vitale onderdelen van het Arubaanse 

bedrijfsleven te ondersteunen, en van beveiligingsadvies te voorzien hoe dat zij om 
moeten gaan met deze kwetsbaarheden en hoe eventuele digitale aanvallen 

kunnen worden onderkend en in het bijzonder hoe om de weerbaarheid te vergroten.  
 
Aruba is een eiland, maar de VDA werkt niet als een eiland. Wij zoeken de 

samenwerking met onze strategische en overige ketenpartners actief op omdat hun 
bijdrage en expertise van belang is voor ons werk. In het bijzonder de samenwerking 

met onze partners in de rechtshandhaving ketenpartners is voor de dienst essentieel. 
  

Bij het vaststellen van dit jaarverslag over 2019, heeft Aruba en de gehele wereld te 
maken met een onzichtbare vijand, de corona virus die zorgt voor een complexe 
dreigingssituatie voor de Arubaanse samenleving, de voorspellingen zijn dat de 

gevolgen zwaar gevoeld zullen worden. Onze toeristische sector is nimmer er zo slecht 
aan toe geweest. Daar waar wij onze kwetsbare toeristische sector steeds hebben 

beschermd tegen o.a. een terroristische aanslag, zien wij nu de effecten van een 
buitenlandse dreiging in de vorm van een virus op de volksgezondheid in Aruba. 

  
drs. Juri Nicolaas 

 

Hoofd Veiligheidsdienst Aruba  
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Aandachtsgebieden 
De VDA had conform art. 3, lid 2 sub a, onderzoeken gedaan naar organisaties en 

personen waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat zijn een gevaar vormen voor de 

staatsveiligheid. De VDA tracht middels onderzoeken naar specifieke actoren inzichtelijk 

te maken of er een dreiging en of risico’s bestaat voor de democratische rechtsorde, 

integriteit van bestuur en de interne veiligheid. De staatsveiligheid dreiging of risico kan 

ontstaan door corrumpering van sleutel overheidsfunctionarissen, misbruik van het 

financieel stelsel om geld wit te wassen of ten behoeve van terrorismefinanciering, het 

op een heimelijke wijze verzamelen van informatie door andere landen om zo politieke 

en/of economische besluiten op Aruba of elders te kunnen beïnvloeden. 

Aan de wettelijke taken zoals vastgelegd in de Landsverordening Veiligheidsdienst Aruba 

geeft de dienst uitvoering door zich onder meer te richten op een aantal 

aandachtsgebieden. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen genoemd 

m.b.t. deze aandachtsgebieden in het jaar 2019.  

Regionale instabiliteit 

Zoals door de dienst verwacht verslechterde de situatie in Venezuela in 2019 verder. De 
hieruit voortvloeiende instabiliteit is van invloed op de veiligheidssituatie in de regio, met 

mogelijke gevolgen voor de buurlanden waaronder het Caribisch deel van het Koninkrijk 
der Nederlanden en dus Aruba. Daarom heeft de VDA de ontwikkelingen in Venezuela 

gedurende 2019 nauwgezet gevolgd en is de samenwerking met het gezamenlijk Team 
Caribisch Gebeid van de AIVD/MIVD en met de overige zusterdiensten op dit onderwerp 

voortgezet.  
 
Er is de nodige aandacht besteed aan het monitoren van ontwikkelingen in buurland 

Venezuela die een impact konden hebben op de regionale instabiliteit, maar die ook 
effecten konden hebben op Aruba. Het gaat hier met name om factoren die van 

invloed zijn op o.a. de migratiestroom, geopolitieke relaties, uitstralingseffecten van 
illegale activiteiten zoals de handel in goud, drugs, wapens en geld en de aanwezigheid 

van criminele en terroristische groepen in Venezuela en de regio.  De situatie in 
Venezuela die veroorzaakt wordt door de sociaaleconomische en politieke crisis heeft 
raakvlakken met verschillende aandachtsgebieden van de VDA.   

 

Migratie 

Migratie vanuit Venezuela en de gevolgen hiervan voor Aruba was een veel besproken 

thema op Aruba in het jaar 2019. Dat ook Aruba te maken krijgt met de gevolgen van 

de sociaaleconomische crisis in Venezuela was te merken aan een explosieve groei in 

het aantal asielverzoeken en ook vanuit internationale Ngo’s was er veel aandacht voor 

de rechten en behandelingen van Venezolaanse vluchtelingen. Migratie vanuit 

Venezuela vormt een mogelijke dreiging voor de interne veiligheid en hierdoor had ook 

de VDA aandacht voor het migratievraagstuk. In dit kader was de VDA betrokken in de 

asielbeoordelingscommissie welke voorgezeten wordt door DIMAS. Door nieuwe 
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afspraken in 2019 behandelt de asielbeoordelingscommissie slechts complexe 

asielverzoeken (1F)1 met een staatsveiligheid component.  

In 2019 had de werkgroep migratiestromen een White Paper over de effecten van de 

Venezolaanse migratie op de Arubaanse samenleving in de periode 2015-2018 aan onze 

Minister aangeboden. De VDA was de trekker van de kerngroep bestaande uit IASA, 

DIMAS, ATA en de ketenmanagers Venezuela. Voor de algemene beeldvorming over de 

Venezuela problematiek is het belangrijk om te kunnen beschikken over betrouwbare 

gegevens m.b.t. tot deze specifieke groep.  

Geopolitieke ontwikkelingen 

In 2019 ontstond er een strijd om de macht voor het presidentschap in Venezuela. Juan 

Guaido had in januari 2019 zichzelf uitgeroepen tot interim-president van Venezuela en 

werd vervolgens door meer dan 50 landen erkend. De V.S. heeft steeds strengere 

sancties opgelegd aan personen en (staats)bedrijven die het regime ondersteunen in 

een poging om de democratie in het land te herstellen. President Maduro kon op de 

steun rekenen van o.a. Rusland, China, Cuba en Iran. Door Amerikaanse sancties heeft 

Venezuela steeds meer moeite om olie te exporteren en olieproducten te importeren. 

Venezuela is hierdoor meer afhankelijk geworden van verkoop van goud en inkomsten 

uit andere (illegale) activiteiten zoals drugshandel. De ontwikkelingen in Venezuela 

hebben gevolgen voor de regionale stabiliteit, ook wegens de aanwezigheid en banden 

met buitenlandse grootmachten die voor spanningen zorgen met de V.S.  

Aruba kwam in 2019 in kwade daglicht te staan toen bekend werd dat een Arubaanse 

luchtvaartmaatschappij meewerkte aan de uitzetting van Cubaanse burgers, voorts is 

het bedrijf feitelijk in handen van een Venezolaan. Omdat Venezuela nauwe banden 

met Cuba onderhoud en is het niet ondenkbaar dat de regimes gebruik maken van het 

Arubaanse luchtvaartmaatschappij als manier om diensten aan elkaar te bewijzen.  

China normbeeld 

De Chinese aanwezigheid in de regio vormde de aanleiding om nader in beeld te 

brengen wat de invloed is van China in de regio en op de Caribische delen van het 

Koninkrijk. In samenwerking met onze zuster diensten is een gezamenlijk China normbeeld 

tot stand gekomen, wat een eerste stap is om een beter beeld te krijgen van mogelijke 

risico’s voor Chinese beïnvloeding op de eilanden.  

Heimelijke politieke beïnvloeding 

Onder dit aandachtsgebied wordt verstaan alle geheime activiteiten door andere 

landen om informatie te verzamelen met als doel politieke processen of om politieke of 

economische besluitvorming te beïnvloeden. De VDA monitort ontwikkelingen die in dit 

kader een dreiging kunnen vormen voor de staatsveiligheid.  

 
1 Uitsluitingsgrond van het Vluchtelingenverdrag voor personen waarvan veronderstelt kan worden dat ze 

zich schuldig hebben gemaakt aan een (oorlogs)misdrijf. 
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Politiek geweld en terreur 

Terrorisme en terrorisme financiering 

Onder dit aandachtsgebied valt terrorisme, alsmede radicalisering en fundamentalisme. 

VDA had deelgenomen aan de National Risk Assessment waarbij de dienst een bijdrage 

had geleverd aan de beeldvorming over de terroristische dreiging op Aruba. Aan de 

hand van de NRA kan Land Aruba de risico’s voor witwassen en terrorisme financiering 

beter in kaart brengen en effectieve maatregelen treffen om het tegen te gaan.  

De VDA werkt nauw samen met onze zuster en collega diensten binnen het Koninkrijk 

m.b.t. dit aandachtsgebied, met name om kennis en informatie te delen over het 

onderwerp alsmede om mogelijke dreigingen vanuit dit domein te kunnen signaleren. In 

2019 hadden de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van het Koninkrijk dit onderwerp 

besproken gedurende een expertmeeting.  Mondiaal is de jihadistische terroristische 

dreiging tegen het Westen nog steeds actueel. Het is belangrijk om zowel regionale als 

lokale ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en fundamentalistische bewegingen te 

monitoren om mogelijke dreigingen tegen het Aruba te kunnen duiden. Een concrete 

dreiging uitgaande van het fundamentalistisch terrorisme tegen het Land Aruba is niet 

geconstateerd. 

De situatie in Venezuela heeft ook ertoe geleid dat er terroristische groepen zoals de ELN 

en FARC actiever zijn geworden op het Venezolaans grondgebied, o.a. in de Arco 

Minero en in de handel van goud en andere mineralen. Ook deze regionale 

ontwikkelingen worden meegenomen in het terroristisch dreigingsbeeld van de VDA.  

Inzet Bijzondere Inlichtingenmiddelen 

In 2019 zijn conform artikel 7 landsverordening VDA bijzondere inlichtingenmiddelen 

ingezet, dit in het kader van onderzoek naar personen en organisaties die een mogelijke 

dreiging vormden voor de staatsveiligheid.  

Beveiligingsbevordering 
De VDA heeft als wettelijke taakstelling het bevorderen van het nemen van maatregelen 

ter bescherming van de belangen van Aruba en waar nodig die van het Koninkrijk. Deze 

beveiligingsmaatregelen zijn gericht op geheim te houden gegevens, voor de 

instandhouding van het maatschappelijk leven en vitaal belang zijnde delen van de 

overheid (art. 3, lid 2, sub c Lv VDA).  

Grensveiligheid 

Begin 2019 had Venezuela eenzijdig besloten om de grenzen met de ABC-eilanden te 

sluiten. Aanleiding was de rol van Curaçao die als basis zou dienen voor het leveren van 

Amerikaanse humanitaire hulp aan Venezuela. In mei had Aruba besloten de grenzen 

met Venezuela gesloten te houden als maatregel om de verwachte groei in 

migratiestroom tegen te gaan.  De VDA had zitting in verschillende commissies 

gerelateerd aan de grensveiligheid van Land Aruba en heropening van de grenzen met 

Venezuela.  In dit kader werd er ook een bijdrage geleverd aan de discussie over APIS 

(Advance Passenger Information Service) en ESTA.  
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Grensoverschrijdende Drugs(criminaliteit) 

Verschillende berichten in 2019 onderstreepten het feit dat Aruba aantrekkelijk is en blijft 

als doorvoerland voor drugs die via Zuid-Amerika naar de V.S. en Europa worden 

getransporteerd. Dit geldt voor zowel het maritiem als luchtvervoer. Zo werd Aruba 

genoemd als onderdeel van een bekende vliegroute dat door een Mexicaans kartel 

wordt gebruikt om drugs de V.S. in te krijgen en was er sprake van een grote drugsvangst 

op een schip afkomstig uit Colombia. Ook vanuit de samenwerking met CLACIP was er 

middels een speciale werkgroep extra aandacht voor het in kaart brengen van de aard 

en omvang van de drugscriminaliteit in de verschillende lidstaten. De VDA doet in 

principe geen onderzoek naar drugscriminaliteit, maar heeft wel aandacht voor 

ondermijnende aspecten van grensoverschrijdende criminaliteit voor de democratische 

rechtsorde. Een goede samenwerking met justitiële partners is in dit kader van belang 

om tijdig signalen te kunnen krijgen van mogelijke dreiging voor de integriteit van bestuur, 

de democratische rechtsorde en interne veiligheid. 

Cybersecurity 

In 2019 werd het Horacio Oduber Hospitaal door een cyberaanval getroffen. Er kon door 

de dienst worden uitgesloten dat een statelijke actor achter de cyberaanval zat. Naar 

aanleiding hiervan had de VDA advies gegeven ter verhoging van de weerbaarheid 

tegen een nieuwe cyberaanval. HOH wordt beschouwd als een organisatie die van 

vitaal belang is voor het land.  

Informatiebeveiliging 

In het kader van de e-governance ambities van de overheid heeft de VDA deel 

uitgemaakt van een delegatie in de besprekingen met Estland hierover. De Dienst heeft 

in dit kader gewezen op het belang van informatiebeveiliging van met name geheim te 

houden gegevens, alsmede de noodzaak om cybersecurity aspecten mee te nemen in 

de plannen voor e-governance.  

Een aantal incidenten in 2019 m.b.t. het Radex-systeem onderstreepte de noodzaak van 

het hebben van een goede databeveiliging, alsmede het hebben van duidelijke 

processen die aspecten zoals toegang, bewaking en geheimhouding van data en 

signaleringen in het systeem regelen. De VDA maakt deel uit van de beheerraad die o.a. 

verantwoordelijk is voor het regelen van beveiligingsaspecten van het systeem, 

waaronder regels omtrent interne en externe autorisaties, de op te nemen gegevens, 

wijze van vernietiging van gegevens en het aanwijzen van functies die de gegevens 

verwerken, beheren en verstrekken.  

In 2019 was de wetgevingsbehoefte voor informatiebeveiliging van staatsgeheimen en 

rubricering en opslag van deze gegevens gegroeid. De VDA had aandacht gevraagd 

van de Minister van Algemene Zaken over de noodzaak om een wetgevingstraject te 

starten om middels een Lbham nader regels te stellen over informatiebeveiliging van 

staatsgeheimen, dit vormt immers een essentiële voorwaarde voor samenwerking en 

informatie-uitwisseling met de V.S. en Europa, waar er sedert 2018 AVG-richtlijnen van 

toepassing zijn.  
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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 2019 

had de VDA 1245 verzoeken ontvangen voor het uitvoeren van een 

veiligheidsonderzoek, waarvan 371 retour zijn verzonden wegens het ontbreken van 

informatie op de SVI-formulier. De VDA had 789 verklaringen van geen bezwaar (VGB) 

afgegeven en 5 aanvragen werden geweigerd. In twee zaken hadden betrokkenen 

gebruik gemaakt van de bezwaarprocedure.  Er werden in totaal  9 A-niveau 

onderzoeken verricht voor vertrouwensfuncties binnen de overheid.  

Een overgroot aantal van de aanvragen waren voor functies bij de luchthaven. Een 

uitdaging is het steeds groter wordende beveiligde gebied van de luchthaven, wat 

betekent dat er ook steeds meer veiligheidsonderzoeken moeten worden verricht naar 

functies op het beveiligd gebied. Door middel van betere compartimentering van het 

beveiligd gebied conform VDA-criteria kan het aantal vertrouwensfuncties op de 

luchthaven worden teruggedrongen. Ook voor KIA geldt dat er op basis van een nog 

op te stellen beveiligingsplan bepaald zal moeten worden welke functies daadwerkelijk 

een veiligheidsonderzoek dienen te ondergaan.  

Veiligheidsonderzoeken 2019  

Aantal ontvangen SVI’s2 1245 

Aantal retour verzonden 

SVI’s 

371 

Aantal afgegeven VGB’s 

(positief) 

789 

Aantal weigeringen  5 

 

Het is noodzakelijk om samenwerkingsverbanden aan te gaan met collega diensten in 

zowel de Dominicaanse Republiek als in Colombia ter uitvoering van 

veiligheidsonderzoeken van personen die in de laatste tien jaar in die landen 

woonachtig zijn geweest. Door het ontbreken van deze samenwerkingsrelaties is het 

momenteel niet mogelijk om “trace” verzoeken te sturen, wat in het nadeel werkt voor 

de aanvragers van veiligheidsonderzoek.  

Publicatie beleid veiligheidsonderzoeken 

Nieuwe beleidsregels m.b.t. het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken zijn van wezenlijk 

belang om een uniform kader te scheppen voor de uitvoering van de bevoegdheid om 

te beslissen tot afgifte, weigering of intrekking van een verklaring van geen bezwaar 

(VGB). Het beleidskader vormt voorts een belangrijk middel bij het nivelleringsproject dat 

is gestart met de veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint-Maarten.  

Op 15 maart 2019 zijn de beleidsregels gepubliceerd in het Landscourant en zijn deze 

ook op de website van de VDA te vinden.  

 
2 Staat van inlichtingenformulier 
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Met het publiceren van het beleid is een transparant beleidskader gecreëerd dat 

toegankelijk is voor de vertrouwensfunctionarissen, de advocatuur en de rechterlijke 

macht.  

Nivelleringsproject 

Voortbouwend op de in 2018 gemaakte afspraken tussen de diensten van Curaçao, Sint-

Maarten en Aruba over het nivelleren van de verklaring van geen bezwaar (VGB), is er 

in 2019 een concept algemeen beleidskader tot stand gekomen tussen de VDA en de 

VDSM. Er is nog geen overeenstemming bereikt over alle aspecten van het beleid. Naar 

verwachting kan het beleidskader in 2020 door de verschillende Ministers van de 

desbetreffende landen worden vastgesteld.  

Screening minister 

Conform het Landsbesluit screening van kandidaat-ministers heeft de VDA een toetsing 

van geschiktheid verricht, naar een kandidaat-minister, waarbij er werd nagegaan of er 

in de dossiers van de dienst of ten aanzien van de kandidaat relevante gegevens 

beschikbaar zijn die zijn verzameld in het kader van de taakuitoefening van de VDA.  De 

bevindingen zijn middels een ambtsbericht aan de gouverneur verzonden.  

Preventieve screeningsverzoeken 

In 2019 werd de dienst meerdere keren benaderd door verschillende overheidsinstanties 

en ministeries met het verzoek om een zogenaamde preventieve screening (due 

diligence) te doen naar rechtspersonen in het kader van toewijzing van een vergunning. 

Een dergelijke screening valt niet binnen de wettelijke kader van de VDA.  De VDA is 

enkel bevoegd onderzoeken te doen naar personen en organisaties waarvan een 

ernstig vermoeden bestaat dat ze een dreiging vormen voor de staatsveiligheid.  Om te 

voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en dat er misbruik wordt 

gemaakt van een vergunning is het noodzakelijk dat er integriteit screenings kunnen 

worden verricht door een daartoe bevoegd screeningsautoriteit, naar het model van de 

Nederlandse wet BIBOB3, de regering is door de dienst conform geadviseerd. 

Beveiligingsadviezen 
De VDA had op verzoek van verschillende overheidsinstanties beveiligingsadviezen 

gegeven gerelateerd aan de beveiliging van personen, objecten en diensten. De dienst 

bevordert het nemen van veiligheidsmaatregelen tegen dreigingen bij instanties die van 

vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven. Een 

beveiligingsplan vormt de basis voor de te nemen beveiligingsmaatregelen. In uitvoering 

van deze zogenaamde c-werkzaamheden, onderhoud de dienst nauwe contacten met 

beveiligingsadviseurs van de bedrijven of organisaties die deel uitmaken van de Vitale 

Infrastructuur.  

 
3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, houdende regels inzake de 

bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of 
overheidsopdrachten.  
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Samenwerking 
Een goede informatiepositie is voor de VDA van essentieel belang om adequate 

uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taakstelling. Om hieraan te kunnen 

voldoen staat de dienst in regulier contact met verschillende lokale partners en 

stakeholders en zoekt ook samenwerking met verschillende internationale partners en 

andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

In 2019 werd de ondersteuning door het Hoofd van de Veiligheidsdienst Aruba aan 

diensten binnen het Koninkrijk voortgezet. Dit sluit aan bij de visie om de samenwerking 

tussen de Koninkrijksdiensten waar het kan te versterken.  

OM 

Het Hoofd van de VDA  en de Procureur Generaal plegen regelmatig overleg ten 

behoeve van een goede en gecoördineerde taakvervulling door de VDA en het 

Openbaar Ministerie. Middels deze samenwerking doen de VDA en de PG elkaar 

mededelingen over gegevens dat tot de kennis van hun respectievelijke organisatie ter 

kennis is gekomen en van belang kan zijn voor het uitvoeren van de taken van 

respectievelijk het OM en de VDA, dit gebeurt conform art. 19 Lv VDA.  

Met de Hoofdofficier van Justitie en via de specifiek hiertoe aangewezen Officieren 

van Justitie onderhoudt de VDA  ook contact met het OM. De VDA houdt het OM via 

ambtsberichten op de hoogte van een bedreiging voor de nationale veiligheid, door 

personen of organisaties, waartegen door het OM strafrechtelijke opsporing en 

vervolging zou kunnen worden ondernomen. 

KPA 

De Infodesk en de Criminele inlichtingen eenheid van het KPA zijn belangrijke 

samenwerkingspartners van de dienst. Met de korpschef onderhoud het Hoofd van de 

VDA regulier contact. 

MOT 

MOT is een belangrijke samenwerkingspartner van de VDA, met name om tendensen 

m.b.t. terrorismefinanciering te kunnen signaleren. VDA ontvangt relevante 

doormeldingen van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties die vervolgens door de 

dienst worden meegenomen in het vaststellen van risico’s voor de staatsveiligheid.   

FCA 

De VDA heeft in 2019 wederom actief deelgenomen aan de Fusion Center Aruba, welke 

een samenwerking is tussen de het OM, de Kustwacht, KPA, RST, Douane Recherche, 

KMAR en de VDA. De FCA fungeert als informatieknooppunt van tendensen en beelden 

uit de justitiële keten. De VDA heeft een bijdrage geleverd aan de beeldvorming over 

dreigingen tegen het landsdomein door het geven van een presentatie.  

NCTVI 

Gedurende 2019 werd verder gewerkt aan de samenwerking met de recent ingestelde 

NCTVI (Nationaal Centraal bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol). Door 

middel van verschillende sessies om tot een beter begrip te komen van elkaars 

werkzaamheden die qua onderwerp directe raakvlakken hebben en in sommige 
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gevallen ook overlappend zijn.  Het is van belang om duidelijkheid te creëren over 

afbakening van werkzaamheden om zoveel mogelijk overlappingen te voorkomen. 

Informatie-uitwisseling bleek een knelpunt te zijn omdat het instellingsbesluit van de 

NCTVI geen bepaling bevat die duidt op een juridisch grondslag voor het verzamelen 

van persoonsgegevens. Een ministeriële toestemming, op basis van art. 11 Lv VDA, 

vormde in 2019 voor de dienst de rechtvaardiging voor informatiedeling met de NCTVI. 

De VDA heeft dreigingsinformatie met de NCTVI uitgewisseld d.t.k.v het Openbaar 

Ministerie t.b.v. het stelsel Bewaken en Beveiligen van personen. 

Bureau Integriteit Aruba 

De VDA had commentaar geleverd op een concept Landsverordening voor het 

Bureau Integriteit Aruba en maakte ook in 2019 deel uit van de klankbordgroep in het 

kader van het opzetten en instellen van het Bureau Integriteit Aruba, met als 

belangrijkste actiepunt het werven van een directeur en medewerkers voor het 

bureau.  

Internationaal 

Door een intensieve samenwerking in het jaar 2019 met buitenlandse partners kon de 

VDA profiteren van cursussen die door deze collega diensten werden aangeboden. 

Door het specialistisch karakter van het werk van een veiligheidsdienst is het belangrijk 

dat het personeel zich kan blijven ontwikkelen door middel van cursussen die bijdragen 

aan hun expertise.  

Ook in de samenwerking met onze internationale partners was er veel aandacht voor de 

regionale instabiliteit en geopolitieke spanningen en de dreiging voor de Westerse 

democratische rechtsorde.   

De dienst had in 2019 deelgenomen aan de CLACIP-conferentie (Comunidad Latino -

Americana y del Caribe de Inteligencia Policial) dat in Argentinië 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. 

 

 

 

 

 
 

Landsverordening VDA 
In november 2019 werd het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Lv VDA en de 

daarbij behorende Memorie van Toelichting aan onze Ministers verzonden om 
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voorgelegd te worden aan de Staten. Reeds sinds 2016 was het wetsontwerp Lv VDA 

door het Ministerraad goedgekeurd.  

Commissie van Toezicht  
In 2019 heeft er geen onderzoek plaatsgevonden door de Commissie van Toezicht. De 

dienst had wel bezoek gekregen van de commissie om de nieuwe plaatsvervangende 

voorzitter te introduceren. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Lv VDA brengt ook 

wijzigingen voor de CvT met zich mee. De voorgestelde wijzigingen in de Lv VDA zien op 

de onderzoekscapaciteit van de CvT en enige andere procedurele aspecten.  

Financiële Opgave 
Over 2019 had de dienst een begroting van Awg. 5,574,700 tot diens beschikking, 

waarvan Awg. 120.000 voor geheime uitgaven en Awg. 3,083,600 aan personeelskosten. 
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Colofon 

Dit openbaar jaarverslag 2019 is een uitgave van 

de Veiligheidsdienst Aruba 
 

augustus 2020 

 

 

 

Ministerie van Algemene Zaken 
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