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VAN SINT MAARTEN

Volgno:

RvA no. SM/04-14-LB

Onderwerp:

Ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging van het
aanwIJzing
vertrouwensfuncties
en
uitvoering
van
Landsbesluit
veiligheidsonderzoeken in verband met de verlenging van de overgangsrechtelijke
term ijn (uw volgnummer: LH-14/0006).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 25 maart 2014 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan in
de vergad eringen van de Raad d.d. 22 april 2014 en de vaststelling hiervan in de
vergadering van de Raad d.d. 22 april 2014, bericht de Raad u als volgt.
Het ontwerp-Iandsbesluit houdende algemene maatregelen strekt er volgens de
considerans toe,
de termijn
die geldt voor het inste llen
van
veiligheidsonderzoeken naar personen die reeds een vertrouwensfunctie
bekleedden op het moment van inwerkingtreding van het Landsbesluit aanwijzing
vertrouwensfuncties en uitvoering van veiligheidsonderzoeken (hierna: het
landsbesluit), te verlengen van twee jaren naar drie jaren .
Bestudering van het onderhavige ontwerp en de bijbehorende nota van
toelichting geeft de Raad aanleiding tot het maken van de navolgende
opmerkingen.
1. Inhoudelijke opmerkingen
1.1 Artikel 11 van het landsbesluit
De Raad merkt op dat artikel 11 van het landsbesluit niet verplicht tot het
afronden van de veiligheidsonderzoeken binnen twee jaren na de
inwerkingtreding van het landsbesluit, maar slechts verplicht tot het instellen van
de veiligheidsonderzoeken binnen de gestelde termijn. Uit artikel 6, eerste en
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tweede lid van het landsbesluit volgt dat het veiligheidsonderzoek ten hoog ste 12
weken na de instelling van het veiligheidsonderzoek moet zijn afgerond.
In de nota van toelichting wordt gesteld dat de oorzaak voor het niet kunnen
afronden van de veiligheidsonderzoeken is gelegen in het verzuim van de
kandidaat-vertrouwensfunctionarissen om tijdig aa n de veiligheid sd ienst
persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit kan naar de men ing van de Raad
echter niet als oorzaak worden aa ngemerkt voor het niet tijdig in stellen van de
veiligheidsonderzoeken. Uit de wet blijkt niet dat de kandidaatvertrouwensfunctionaris verplicht is persoonlijke gegevens te verstrekken ,
alvorens tot het instellen van een veiligheidsonderzoek kan worden overgegaan.
Ingevolge artikel 5, eerste lid van het landsbesluit, dient slechts voordat een
veiligheidsonderzoek kan worden ingesteld , op grond van artikel 4, tweede lid
van het landsbesluit, de persoon die belast is met de vervulling van een
vertrouwensfunctie, door de werkgever, bij het hoofd van de veiligheid sd ienst te
zijn aangemeld. Deze aanmeldingen hadden op grond van artikel 4, tweede lid,
van het landsbesluit binnen vier weken na de inwerkingtreding van het
landsbesluit moeten plaatsvinden. Op de kandidaat-vertrouwensfunctionaris rust,
ingevolge artikel 4, vierde lid van het landsbes luit, slechts de verplichting om een
verklaring over te leggen waaruit blijkt dat hij met het instellen van een
veiligheidsonderzoek instemt.
De functies die als vertrouwensfuncties worden aangemerkt zijn in de bijlage bij
het landsbesluit opgenomen. Dit volgt uit artikel 2, eerste lid van het landsbesluit.
Uit artikel 2, tweede lid volgt dat de Minister van Alg emene Zaken van de
aanwijzing van een functie als vertrouwensfunctie terstond mededeling doet aan
de werkgever die het aangaat.
Gelet op het bovenstaande concludeert de Raad dat onvoldoende is gemotiveerd
waarom tot verlenging van de overgangsrechtelijke termijn moet worden
overgegaan. Er is namelijk niet inzichtelijk gemaakt waarom, gelet op
vorengenoemd
oorzaak
voor
het
niet
tijdig
instellen
van
de
veiligheidsonderzoeken, aangenomen moet worden dat bij verlenging van de
termijn met één jaar, de veiligheidsdienst wel in staat zal zijn alle
veiligheidsonderzoeken in te stellen .
Uit artikel 44, eerste lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst volgt dat de
minister, bij de afweging om een verklaring van geen bezwaar af te geven, het
voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar
bestuur, de veiligheid en andere gewichtige belangen van Sint Maarten in acht
neemt.
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Gelet hierop advi seert de Raad aa n de regering om door middel van voorlichting,
de
bewustwording
bij
de
werkg evers
en
de
kandidaatvertrouwensfunctionarissen te verhogen omtrent het belang van hun
medewerking aan de veiligheid sonderzoeken voor Sint Maarte n.
1.2 Gevolgen van het niet tijd ig instellen van het veiligheidsonderzoek
In de nota van
toelichting staat vermeld
dat alle kandid aatvertrouwensfunction arissen per 20 april 201 4 uit hun functie zouden moeten
worden ontheven indien het landsbesluit niet zou worden gewijzigd .

De Raad merkt op dat artikel 8 van het landsbesluit bepaalt dat een persoon
slechts uit zijn functie wordt ontheven indien de betrokkene niet in stemt met de
instelling van een veiligheidsonderzoek of ten aanzien van de betrokkene een
verklaring van geen bezwaar is geweigerd. Artikel 6 van het landsbesluit bepaalt
voorts dat de minister slechts kan beslissen omtrent het afgeven van een
verklaring van geen bezwaar, nadat er reeds een veiligheid sonderzoek is
ingesteld.
Gelet op het bovenstaande concludeert de Raad dat de kandidaatvertrouwensfunctionarissen uit hun functie ontheven moeten worden, slechts
indien zij niet hebben ingestemd met de instelling van een veiligheidsonderzoek
en niet indien het veiligheidsonderzoek niet tijdig is ingesteld .
De Raad is van mening dat het gevolg van het niet tijdig instellen van het
veiligheidsonderzoek is dat de kand idaat-vertrouwensfunctionarissen waarnaar
op 20 april 201 4 geen veiligheidsonderzoek is ingesteld , op grond van artikel 11
van het landsbes luit niet meer aa n een veiligheidsonderzoek kunnen worden
onderworpen. Al s gevolg hiervan kan niet gewaarborgd worden dat de funct ies
van deze kandidaat-funct ion arissen met in achtnem ing van het voortbestaan van
de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de
veiligheid of andere gewichtige belangen van Sint Maarten gevuld zijn.
De Raad beaamt derhalve de noodzaak voor het verlengen van de termijn
waarbinnen de vei ligheidsd ienst Sint Maarten de veiligheidsonderzoeken dient in
te stellen.
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Conclusie
Concluderend geeft de Raad de regering in overweging het onderhavige ontwerp
landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen, nadat aan de
opmerkingen van de Raad aandacht zal zijn geschonken.

Sint Maarten, 28 apri l 2014

De Vice-voorzitter

De Secretaris

Mevr. m~~M.c.c. Brooks-Salmon
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