
 

 

Screening Kandidaat-minister van het Land Aruba 

Op 25 september jl. waren de laatst gehouden verkiezingen voor een Staten van Aruba. 

 

Na de beëdiging van de Statenleden volgt de kabinetsformatie, die gevormd moet worden 

door een formateur, aangewezen door de Gouverneur van Aruba. 

Voorafgaand aan de kabinetsformatie vindt het proces van screening kandidaatsministers 

plaats. De screening is geregeld in het Landsbesluit 2013, nr. 1 Screening Kandidaat minister. 

 

De Veiligheidsdienst Aruba(VDA) heeft een rol in dit proces, samen met het Openbaar 

Ministerie (OM) en het Departement van Belastingen (DIMP). 

 

Wat is de rol van VDA? 

Van VDA wordt verwacht dat er een staatsveiligheid gerelateerd onderzoek wordt gedaan 

 

Wat betekent dit? 

Het betreft een feitenonderzoek waarbij het Hoofd van de Veiligheidsdienst Aruba de 

interne bestanden van de dienst raadpleegt op elk kandidaat minister. 

Nagegaan wordt of de kandidaat minister wel of niet voorkomt in VDA’s bestanden, zo ja, 

op welk manier. Dus VDA doet géén actief onderzoek, maar kijkt alléén naar eigen 

bestanden. Het is goed mogelijk dat er niets over de kandidaat minister(s) in VDA’s 

bestanden staat. Wel bestaat conform het landsbesluit de mogelijkheid om een onderzoek 

te starten. 

 

Deze procedure geldt daarna ook als tussentijds een zittende minister vervangen ‘moet’ 

worden. Het verzoek wordt dan ontvangen van de Minister President. 

 

 

Welke zijn de interne bestanden van VDA? 

Het zijn bestanden die zijn opgebouwd in het kader van de uitvoering als bedoeld in art. 3 

van de Landsverordening VDA 2021, no. 29 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheidsonderzoek vs Feitenonderzoek Staatsveiligheid gerelateerd 

Een veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar personen die een vertrouwensfunctie gaan 

bekleden. 

De functie van ministers is niet aangewezen als een vertrouwensfunctie, dus kan er geen 

veiligheidsonderzoek uitgevoerd worden. Een veiligheidsonderzoek is een ander soort 

onderzoek en betreft veel meer dan alleen een naslag in VDA’s bestanden. Een 

veiligheidsonderzoek kan van 8 tot 12 weken duren. 

 

Vaak wordt het woord screening gebruikt in dit verband, maar het woord screening is niet 

als zodanig genoemd in de Lv VDA; vandaar dat het wordt voorgelegd aan VDA voor een 

staatsveiligheidstoets. 

 

De functie van Minister is geen aangemerkte vertrouwensfunctie, omdat het een politieke 

functie betreft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


