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1. Aanleiding en doelstelling van de evaluatie
Tot vóór de ontmanteling van de Nederlandse Antillen als land werd de benoemingsprocedure van
ministers, de toetsing van door politieke partijen voorgedragen kandidaat-ministers (en destijds
staatssecretarissen),
op
Curaçao
beheerst
door
het
gewoonterecht,
ook
wel
1
ongeschreven recht en costumier recht genoemd.
Vanaf 10 februari 2010 was een Landsbesluit (no.10/0358) van kracht betreffende de richtlijnen die
worden gebruikt bij de benoeming van ministers. Vanaf 2011 werd gewerkt aan vastlegging in een
Landsverordening.
Vanwege de gevoeligheid van het ambt van minister, en de wens om ook kandidaat-ministers vooraf
te screenen, was het noodzakelijk om datgene wat vroeger (algemeen) tot rechtsnorm werd
verheven (als rechtsregels gold) en als zodanig een bindende werking had, nader te reguleren. Tijdens
de periode van het interim-kabinet Betrian is dit gedaan door de Landsverordening integriteit
(kandidaat)ministers, verder te noemen ‘de Landsverordening’, te formaliseren.
Deze Landsverordening is sinds de inwerkingtreding in 2012, toegepast bij de navolgende
kabinetsformaties:
1) Kabinet-Asjes (7 juni 2013), met opvolging als minister-president door dhr. Whiteman per 1
september 2015);
2) Kabinet-Koeiman (23 december 2016);
3) Interim Kabinet-Pisas (24 maart 2017);
4) Kabinet-Rhuggenaath (29 mei 2017).
Het Openbaar Ministerie (het Parket Procureur-Generaal, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Maarten en Saba) vroeg in een schrijven d.d. 27 mei 2019 aandacht voor op- en aanmerkingen over
de toepassing c.q. implementatie van de Landsverordening, een nieuwe wetgeving die niet eerder
werd getoetst. Mede gezien de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn
(geweest) op de toepassing van deze Landsverordening, is bij de Raad van Ministers een behoefte
ontstaan om de Landsverordening te laten evalueren.
Op initiatief van de Raad van Ministers werd bij Landsbesluit nr. 19/1072 (zaaknr. 2019/021152) van
13 juni 2019 de ‘Evaluatiecommissie Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers’ (hierna te
noemen ‘Evaluatiecommissie’) ingesteld, die tot taak kreeg de Landsverordening te evalueren in het
licht van:
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Voorafgaand aan de wettelijke regeling ter zake de screening van ministers kende de Nederlandse Antillen de ‘Regeling
inzake onverenigbaarheid van belangen en functies voor Ministers, Staatssecretarissen en de Gevolmachtigde Minister’, - op
voordracht van de minister-president - vastgesteld door de Raad van Ministers op 17 januari 1995, welke regeling ter
kennisneming op 28 november 1998 aan de Staten van de Nederlandse Antillen werd toegezonden. De Regeling kende met
betrekking tot de screening ‘slechts’ een ‘door de procureur-generaal ingesteld justitieel antecedentenonderzoek’. Zie:
S.F.C. Römer, Kan iemand die verdachte is van corruptie minister president worden?, TAR-Justicia, 2003, nummer 3, p. 143144.
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1) de doeltreffendheid en effecten, maar ook de niet-beoogde effecten van de Landsverordening in
de praktijk;
2) de aandachtspunten van het Openbaar Ministerie;
3) de aandachtspunten van de Staten van Curaçao;
4) de aandachtspunten van de Raad van Ministers;
5) de aandachtspunten van oud-formateurs;
6) de aandachtspunten van voormalige minister-presidenten, en
7) de aandachtspunten van overige door de Evaluatiecommissie van belang geachte personen en/of
instanties.
De resultaten van het onderzoek moet de Evaluatiecommissie in een onderzoeksrapport vastleggen,
met concrete voorstellen c.q. aanbevelingen ten behoeve van de Raad van Ministers, om zodoende
te komen tot een optimale uitvoering, dan wel tot de wijziging van de (daarvoor in aanmerking
komende) bepalingen van de Landsverordening.
De Evaluatiecommissie bestaat uit de volgende leden:
1) een vertegenwoordiger van het Ministerie van Algemene Zaken, meer in het bijzonder van de
uitvoeringsorganisatie Wetgeving en Juridische Zaken;
2) een vertegenwoordiger van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
3) een vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie.
De Secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken werd als coördinator van de
Evaluatiecommissie aangewezen.
Dit eindrapport biedt de Raad van Ministers inzicht in de wijze waarop de Commissie haar
taakopdracht heeft uitgevoerd en geeft daarbij weer, welke inhoudelijke aandachtspunten naar
voren zijn gebracht en geanalyseerd. Op basis van de brede informatieverzameling en analyse ervan
worden conclusies geformuleerd, gevolgd door concrete voorstellen en aanbevelingen met
betrekking tot de uitvoering c.q. toepassing van de Landsverordening.
De evaluatie heeft tot doel (beter) inzicht te krijgen in de volledigheid en de doeltreffendheid van de
Landsverordening (in de ruimste zins des woord), en om concrete voorstellen en/of aanbevelingen te
doen die zullen moeten bijdragen aan de kwaliteit van deze wetgeving.
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2. Aanpak en werkwijze
De Evaluatiecommissie heeft, zoals ook gemeld per brief d.d. 16 augustus 2019 aan de Minister van
Algemene Zaken, de werkzaamheden langs drie (3) hoofdtrajecten uitgevoerd:
1) Informatievergaring en -verwerking;
2) Analyse ten behoeve van de conclusies;
3) Formulering van voorstellen en aanbevelingen.
Voor de schriftelijke informatieverzameling zijn de aandachtspunten, zoals vermeld in artikel 2 van
het Landsbesluit, geïnventariseerd. Daarvoor zijn alle betrokkenen schriftelijk en waar nodig ook
telefonisch benaderd. Per brief zijn in de maanden september en oktober 2019 alle betrokken
personen en instanties verzocht om vanuit hun specifieke uit de Landsverordening voortvloeiende
rol, datgene kenbaar te maken wat zij ten aanzien van de navolgende punten tot een aandachtspunt
willen maken:
1) de uitvoering van de Landsverordening;
2) interpretatie van (de bepalingen van) de Landsverordening;
3) volledigheid of onvolledigheid van de Landsverordening;
4) beoogde en niet-beoogde effecten;
5) eventuele overige aspecten (bijvoorbeeld politieke en praktische overwegingen).
Naast de in het instellingsbesluit met name genoemde personen en instanties, achtte de
Evaluatiecommissie het van belang om ook de direct bij de uitvoering van de Landsverordening
betrokken personen en organisaties te betrekken bij de evaluatie, en hen te vragen naar mogelijke
aandachtspunten en hen in de gelegenheid te stellen eventuele verbeterpunten of punten van zorg in
te brengen.
Het betreft hier de navolgende functionarissen en instituties:
1) de Inspectie der Belastingen Curaçao;
2) de Ontvanger der Belastingen Curaçao, voorheen ‘Eilandsontvanger en Landsontvanger’;
3) de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
4) de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC);
5) de Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU Curaçao), voorheen ‘Meldpunt Ongebruikelijke
Transacties’ (MOT);2
6) Arbo-consult;
7) de Raad van Advies;
8) de voormalige Gouverneur;
9) de Griffier Gemeenschappelijk Hof van Justitie;
10) de gewezen kabinetsformateurs;
11) de gewezen minister-presidenten.
Tevens achtte de Evaluatiecommissie het voor de evaluatie van belang om aandachtspunten te
betrekken uit publicaties van juristen die zich over de materie hebben gebogen.

2

P.B. 2017, no. 99 (GT).
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De van belang zijnde aandachtspunten zijn in dit rapport verwerkt en vervolgens gecategoriseerd in
12 thema’s.
In het traject van de data-analyse en resultaatverwerking is de verkregen informatie geanalyseerd en
zijn op de verschillende onderdelen (deel)conclusies getrokken.
Waar nodig werden, in voorkomende gevallen, ten behoeve van de data-analyse aanvullende
gesprekken gevoerd voor eventuele verduidelijking van gesignaleerde aandachtspunten.
In het derde en laatste traject zijn de conclusies omgezet in concrete voorstellen c.q. aanbevelingen.
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3. Informatievergaring
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de instanties en personen (nader te noemen: respondenten) die voor
informatie (aandachtspunten) werden benaderd. De aandachtspunten van deze respondenten zijn
tezamen met de aandachtspunten uit publicaties, uit een bespreking met de Raad van Ministers, en
aandachtspunten vanuit de Evaluatiecommissie zelf, puntsgewijs opgesomd. De puntsgewijze
opsomming van in totaal 55 aandachtspunten is vervolgens gebruikt om te komen tot een
thematische samenvoeging van de te analyseren vraagstukken/aandachtspunten, zoals weergegeven
in hoofdstuk 4.
De aandachtspunten in dit hoofdstuk geven derhalve geen oordeel of standpunt van de
Evaluatiecommissie weer, maar zijn een weergave van de punten die bij de Evaluatiecommissie onder
de aandacht zijn gebracht en vervolgens zijn meegenomen in de analyse fase.
Reacties zijn ontvangen van:
a) het Gemeenschappelijk Hof van Justitie;
b) het Parket Procureur-Generaal;
c) VDC;
d) FIU Curaçao;
e) SVB;
f) Inspectie der Belastingen;
g) Landsontvanger Curaçao;
h) Arbo-consult;
i) ex-minister-president, de heer Daniel Hodge;
j) ex-minister-president, de heer Bernard Whiteman;
k) ex-minister-president, de heer Ivar Asjes;
l) de Staten van Curaçao;
m) ex interim minister-president, de heer Stanley Betrian;
n) de heer Etienne Ys;
o) de Raad van Advies;
p) gewezen kabinetsformateur, de heer Glen Camelia en
q) gewezen kabinetsformateur, mw. Ruthmilda Larmonie.
Van de heren Hodge, Asjes, Camelia en Whiteman, mw. Larmonie, van Arbo-consult en de
Landsontvanger Curaçao is bericht ontvangen dat zij geen aandachtspunten hebben die verband
houden met de Landsverordening.
De heer Camelia heeft aanvankelijk gemotiveerd aangegeven geen medewerking te willen verlenen;
hij werd daarna opnieuw benaderd, zonder dat dit heeft geleid tot een inhoudelijke bijdrage.
De Ondervoorzitter van de Raad van Advies heeft de Evaluatiecommissie bericht dat zij zich in het
kader van haar ambt onthoudt van het geven van aandachtspunten over de onderwerpen genoemd
in onze brief. Het een en ander is, aldus de ondervoorzitter, onder meer van belang om iedere
discussie over mogelijke tegenstrijdige belangen te voorkomen.
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De Staten hebben aan de Evaluatiecommissie bericht dat zij niet meer in staat zijn een eigen
onderzoekscommissie aangaande dit onderwerp in te stellen, doch zouden heel graag de
aandachtspunten die tijdens het evaluatieproces van de Landsverordening naar voren komen, te
zijner tijd ontvangen. Door de Staten werden er geen aandachtspunten ingebracht.
Voor het verder vergaren van nadere aandachtspunten zijn door de Evaluatiecommissie tevens
benaderd:
1) de voormalige Gouverneur de heer Frits Goedgedrag;
2) ex-formateur de heer Kenneth Gijsbertha;
3) voormalig interim-premier Stanley Betrian;
4) voormalig minister-president de heer Hensley Koeiman;
5) de huidige minister-president de heer Eugene Rhuggenaath.
Daarbij hebben zij net als andere respondenten op basis van hun ervaringen en kennis op het
bestuurlijke vlak, de kans gehad om mogelijke bezorgdheden met betrekking tot de
Landsverordening uit te spreken en eventuele verbeterpunten aan te dragen. Van deze mogelijkheid
hebben de genoemde respondenten gebruik gemaakt.

3.1 Aandachtspunten vanuit respondenten en uit interviews
Deze paragraaf bevat de samengevoegde aandachtspunten met betrekking tot de Landsverordening
zoals die zijn ontvangen van de respondenten die door de Evaluatiecommissie werden
aangeschreven, dan wel anderszins benaderd, en tijdens interviews naar voren zijn gekomen.
Hieronder volgen de samengevoegde aandachtspunten:
1) De Landsverordening vormt een goede basis voor de screening van de kandidaat-ministers,
maar er bestaat onduidelijkheid over de vorm en de reikwijdte van de bepalingen in deze
Landsverordening.
2) De bepalingen van de Landsverordening bieden ruimte voor afwijkende, dan wel tegenstrijdige
interpretaties (opinies).
3) Een algemeen artikel (kapstok-artikel) waaronder (onwenselijke) handelingen of gevallen die
niet expliciet onder een ander artikel vallen zouden kunnen worden ondergebracht, ontbreekt.
Ten aanzien van het op afstand zetten van belangen ontbreekt het aan concrete en harde eisen
in de Landsverordening.
4) Een bepaling waarin wordt aangegeven wat er zal moeten gebeuren in de gevallen waarbij de
kandidaat-minister een strafbaar feit heeft gepleegd en de zaak door het OM voorwaardelijk is
geseponeerd is niet in de Landsverordening opgenomen; over de gevallen waarbij de dreiging
van vervolging blijft voortbestaan, zwijgt de wet eveneens.
5) Het verdient aanbeveling om de huidige definitie van het begrip ‘zakelijke belangen’ nader te omschrijven c.q. te verduidelijken. Ook is het van belang om duidelijkheid te scheppen met
betrekking tot het begrip ‘op afstand zetten’ van de zakelijke belangen. Het zou nader kunnen
worden gespecifieerd waarbij eventueel een format wordt aangewezen (bijvoorbeeld in een
stichting onderbrengen of bij notaris deponeren). Zakelijke belangen in ondernemingen staan
nu gespecificeerd; hoe staat het evenwel met andere soortgelijke relevante belangen.
7

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
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Artikel 9 van de Landsverordening gaat over activa en (zakelijke) belangen, doch blijven in de
huidige registraties van vermogensbestanddelen die - direct van wel indirect - toebehoren aan
kandidaat-ministers, de belangen die in een Stichting Particulier Fonds (SPF) of in het buitenland
zijn ondergebracht, buiten beschouwing. Er zijn aanwijzingen dat door het niet expliciteren van
deze vraag, informatie niet getoetst kan worden en er zonder dat het bekend is, er wel belangen
zijn die in strijd zouden kunnen zijn met de positie van de minister; evenzo dienen de
voorwaarden voorkomende uit artikel 9 van de Landsverordening (inhoudende de schriftelijke
verklaringen en kennisgevingen vóór benoeming door de kandidaat-minister en zijn
gezinsleden) nader in de memorie van toelichting te worden geëxpliciteerd.
Gezien de ingrijpende gevolgen die gemoeid zijn met het indienen van ontslag bij de
Gouverneur, in geval een minister in functie als verdachte wordt aangemerkt, zou het beter zijn
dat zulk een minister zijn/haar positie aan zijn/haar partij ter beschikking stelt en geen ontslag
indient bij de Gouverneur.
Bepaalde bepalingen behelzen nadere uitvoering bij Ministeriële Beschikking dan wel bij
Landsbesluit; het is noodzakelijk dat bedoelde bepalingen door de regering in detail nader
worden uitgewerkt.
Goede informatievoorziening ten behoeve van de formateur en minister-president dient te
worden bewerkstelligd.
In het belang van het stipt naleven van de bepalingen van de Landsverordening, is een
duidelijke(re) definitie van het begrip ‘gezinsleden’ noodzakelijk.
Een begripsbepaling voor ‘ernstig vermoeden’ (artikel 4, lid 2, van de Landsverordening)
ontbreekt; voorts is het van belang om m.b.t. het zojuist aangehaalde artikel een
motiveringsplicht in de Landsverordening op te nemen voor verzoeken tot verdergaande
onderzoeken die niet gebaseerd zijn op vaststaande feiten.
De op grond van de in de bepalingen van de Landsverordening op het Hoofd van FIU Curaçao
rustende informatieplicht aan de Gouverneur en kabinetsformateur, dan wel aan de
ondervoorzitter van de Raad van Advies is niet in lijn met de in de bepalingen van de Lv. MOT en
het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van 13 juli 2001 (P.B. 2001, no. 69)
opgenomen doelstelling en de geheimhoudingsplicht ter uitvoering van artikel 7, van de Lv.
MOT.
Daartoe zou het wenselijk zijn dat er een expliciete bepaling omtrent de screening (van
kandidaat-ministers, en wellicht ook van andere hogere functies) in de Lv. MOT wordt
opgenomen, waar het betreft de taak van de FIU Curaçao, opgenomen in artikel 3 Lv. MOT.
In het kader van het aandachtspunt vermeld onder punt 13 wordt door de desbetreffende
instantie een andere juridische dekking voorgesteld, namelijk de bepalingen van de
Landsverordening dusdanig te wijzigen dat het verzoek om rapportage door FIU Curaçao aan de
kabinetsformateur, de ondervoorzitter van Raad van Advies en de Gouverneur via de procureurgeneraal in het kader van het justitieel onderzoek zal plaatsvinden.
Het is wenselijk dat de wetgever rekening houdende met de verlooptijd van vijf jaren, vervat in
de Ministeriele Beschikking van 6 september 20073 aangeeft hoe ver men terug mag reiken voor
de onderzoeken in het kader van de uitvoering van de bepalingen van Landsverordening.
Om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen is het raadzaam dat over de omgang
met persoonsgegevens nader wordt afgestemd.

(P.B.2007, no. 68).
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17) In overweging wordt gegeven om de screening van kandidaat-ministers onder de reikwijdte van
het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken te laten vallen.
18) De uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Landsverordening ontbreken tot op heden met
als gevolg dat er geen nadere regels zijn vastgesteld met betrekking tot het bewaren en de
vernietiging van documenten zoals vermeld in artikel 18, vierde lid, van de Landsverordening
noch voor het reglement ten aanzien van het door de griffier van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie bij te houden register zoals neergelegd in artikel 19, vierde lid, van de
Landsverordening.
19) In de Landsverordening is evenmin opgenomen wie bevoegd zijn om informatie op te vragen
over documenten die in bewaring zijn bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
20) De mogelijkheid dient te worden onderzocht om vrijwilligerswerk ten behoeve van, of in
verband met organisaties die geen subsidie van de overheid of van een particuliere instantie
ontvangen alsnog toe te staan, en de mogelijkheid te onderzoeken om nevenwerkzaamheden
bij politieke partijen niet aan te merken als een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
21) Er zouden kaders of richtlijnen in de Landsverordening moeten worden opgenomen teneinde
een zekere objectivering in te brengen bij het bepalen of er sprake is van
belangenverstrengeling bij gezinsleden.
22) Er zou in de Landsverordening of in de memorie van toelichting nader moeten worden
uitgeweid over de discretionaire bevoegdheid van de kabinetsformateur om een voordracht te
doen.
23) De bedoeling van de wetgever met betrekking tot het ‘medisch onderzoek’ zou duidelijker in de
tekst van de Landsverordening moeten worden opgenomen; er zou bovendien duidelijkheid
moeten worden geschapen in de heersende verwarring over het feit of het ‘medisch onderzoek’
al dan niet verplicht is. Duidelijk zal in de Landsverordening ook moeten worden opgenomen dat
de drugstest wel degelijk verplicht is, waarbij eventueel voorschriften worden uitgevaardigd
waarin de eisen worden opgenomen waaraan deze test zou moeten voldoen.
24) Volgens art. 2, eerste lid, onder letter a tot en met f, van de Landsverordening wordt er ten
aanzien van de kandidaat-minister in elk geval een zestal onderzoeken verricht. Duidelijkheid is
gewenst over de vraag of de kabinetsformateur bij het gewenste extra onderzoek, de betrokken
dienst kan verzoeken om een onderzoek in te lassen en of de betrokken dienst verplicht is om
hieraan gehoor te geven.
25) Duidelijkheid is gewenst over in welke gevallen de kabinetsformateur, buiten de gevallen
genoemd onder artikel 7, eerste lid, onder a tot en met f, van de Landsverordening, een
kandidaat zou kunnen afwijzen.
26) Artikel 1, onder(deel) c, (alsmede andere bepalingen) van de Landsverordening heeft het over
“de tussentijdse vervanging van een minister”. Aanbevolen wordt om in plaats van over
‘tussentijdse vervanging’ te spreken, over “de tussentijdse voordracht van een minister” te
spreken. Het kan ook zo zijn dat een kabinet ervoor kiest om met 7 ministers te beginnen en
daarna beslist tot uitbreiding.
27) Bij artikel 1, onder(deel) h, van de Landsverordening wordt aanbevolen om deze bepaling in dier
voege te wijzigen dat deze als volgt zal luiden: “degene, niet zijnde de echtgenoot, met wie de
kandidaat-minister ..................voert”.
28) In de memorie van toelichting heeft de wetgever het met betrekking tot de toelichting op artikel
1 over het “medisch onderzoek’ genoemd in art. 1, onder(deel) e van de Landsverordening”,
maar er staat in voornoemd artikel niets over medisch onderzoek. Bedoeld zou waarschijnlijk
9

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

worden het artikel 2, eerste lid, onder(deel) e van de Landsverordening. De aandacht wordt
hiervoor gevraagd.
De strafbepalingen van artikel 23 en verder lijken aan de zware kant. Aanbevolen wordt om
deze strafbepalingen te heroverwegen omdat deze mogelijk niet in verhouding staan met
bijvoorbeeld vermogensdelicten.
De Griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, opgenomen in artikel 1, onder(deel) b.,
van de Landsverordening heeft een beperkte rol ten behoeve van de bewaring. Met de
toevoeging van de Griffier wordt de kring van personen die bij de uitvoering van de taken,
voortvloeiende uit de bepalingen van de Landsverordening met een taak is belast, uitgebreid,
terwijl die kring zo beperkt mogelijk zou moeten zijn. Aanbevolen wordt om de taken die zijn
toegewezen aan de Griffier in de toekomst toe te wijzen aan het Kabinet van de Gouverneur.
Aanbevolen wordt om in de Landsverordening een tussentijdse controle op de naleving van de
bepalingen in de Landsverordening op te nemen. In de huidige praktijk lijkt iedereen de
wetgeving te vergeten, inclusief de regels die er staan over tussentijdse verantwoording en
registratie, als het screeningstraject is afgelopen. Wellicht is er een onafhankelijke instantie die
benoemd kan worden die in de omgeving van de Raad van Ministers de kritische factor is en af
en toe vragen stelt op dit gebied, waardoor iedereen bij de les blijft.
In verband met de integratie van de SVB en de Ontvanger in het begin van het jaar 2019 naar
één (1) GOS-systeem (informatiesysteem), heeft de Ontvanger een completer beeld van de
mogelijke openstaande premies. Het is de Ontvanger die thans namens de SVB informatie
betreffende het betalingsgedrag van de kandidaat-minister verschaft.
Het begrip partner komt niet voor in de Landsverordening op de inkomstenbelasting. Indien de
inspecteur ook informatie moet verstrekken over een partner dan moet deze persoon een
volmacht aan de inspecteur verstrekken.
Op grond van artikel 5, vijfde lid, van de Landsverordening moet het onderzoek ook
plaatsvinden t.a.v. ondernemingen waarin de kandidaat-minister een aanmerkelijk belang of
een meerderheidsbelang heeft. Deze informatie moet samen met het verzoek van
kabinetsformateur bij de Inspecteur worden ingediend.
De inspecteur moet ook opgave verstrekken van de vermogensbestanddelen van de kandidaat,
terwijl de eerstgenoemde alleen zicht heeft op onroerende zaken en motorrijtuigen. Aangezien
hij niet over de bankinformatie van de belastingplichtige beschikt, geef datgene wat hij als
informatie opgeeft, geen totaal beeld van de vermogenspositie van de belastingplichtige. Het
ontbreken van een totaal beeld van de vermogenspositie van de belastingplichtige, kan als
gevolg hebben dat het oordeel van de Inspecteur over het fiscale gedrag ook niet correct is.

3.2 Aandachtspunten aan de hand van publicaties
De Commissie heeft kennisgenomen van diverse publicaties die van belang (relevant) kunnen zijn bij
de evaluatie van de Landsverordening. Hieronder volgt een samenvatting van de aandachtspunten
die daaruit voortvloeien.
1) Bepalingen vervat in bijvoorbeeld artikel 2, artikel 7, tweede lid en artikel 16, derde lid, van de
Landsverordening zouden op gespannen voet staan (stroken niet) met bepalingen vervat in onder
andere de Staatsregeling van Curaçao (hierna te noemen: Staatsregeling), het EVRM, het BUPOverdrag en de beginselen van de democratische rechtstaat.
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2) De benoeming en het ontslag van de ministers is geregeld in artikel 29 van de Staatsregeling,
waarin geen delegatiebepaling om deze kwestie nader te regelen is opgenomen.
3) In artikel 86 van de Staatsregeling is bepaald dat: bij Landsverordening worden regels gesteld ten
einde de rechtmatigheid en integriteit van het bestuur en het bestuurlijk handelen alsmede de
deugdelijkheid van het financieel beheer te waarborgen. Artikel 86 van de Staatsregeling zou een
mogelijke grondslag kunnen bieden voor de Landsverordening.
4) In hoeverre zou artikel 16, derde lid, van de Landsverordening:
a) met de onschuldpresumptie zoals verankerd in internationale mensenrechtenverdragen (zoals
vermeld in artikel 6, lid 2, van het EVRM) stroken? Het is immers mogelijk dat achteraf komt
vast te staan dat een minister ten onrechte als verdachte was aangemerkt.
b) de in ons staatsrecht erkende vertrouwensregel doorkruisen?
5) De benoeming en het ontslag van ministers is geregeld in de Staatsregeling terwijl deze geen
delegatiebepaling bevat om deze kwestie nader te regelen.
6) Een bepaling van de Landsverordening die voorschrijft dat een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen is vereist voor de wijziging van de Landsverordening, wijkt af van de in de Staatsregeling
voorgeschreven procedure voor de totstandkoming van een Landsverordening. De Staatsregeling
vereist slechts een gewone meerderheid van stemmen voor de totstandkoming van een
Landsverordening.
7) De strafrechter is bevoegd bij veroordeling een bijkomende straf op te leggen, het strafrechtelijk
ambtsverbod. Het feit dat de Landsverordening de mogelijkheid creëert dat een minister die
verdachte is van een misdrijf uitgesloten wordt van het ministerschap is dan overbodig daar dit
onderwerp reeds bij Landsverordening (het Wetboek van Strafrecht) wordt geregeld.

8) De Landsverordening is in strijd met het evenredigheidsbeginsel, omdat de andere
Landsverordeningen gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor ze zijn geschreven.
Gegevens voor het integriteitsonderzoek worden vergaard door andere organen, met een ander
doel, in een andere context.

3.3 Aandachtspunten vanuit de RVM
De Evaluatiecommissie heeft kennisgenomen van aandachtspunten die in de Raad van Ministers
leven. Het betreft onder meer de onderstaande aandachtspunten c.q. vraagstukken:
1)
2)

3)

4)

Is er een basis in de Staatsregeling voor het feit dat deze Landsverordening een vereiste kent van
een tweederde meerderheid voor wijziging?
Wat is de status van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel? Biedt die inschrijving op
zichzelf een juridische basis om te concluderen dat iemand actief is in bijvoorbeeld een stichting
en daardoor handelt in strijd met de Landsverordening?
In de Landsverordening is een strafmaat genoemd die geldt bij overtreding van de wet, maar in
het strafrecht geldt een noodzaak tot bewijs van opzet, hoe wordt daar in de Landsverordening
mee omgegaan?
De formulering van nevenwerkzaamheden in de Landsverordening verhoudt zich mogelijk niet
met de formulering van nevenwerkzaamheden in de Landsverordening Materieel
Ambtenarenrecht (LMA).
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3.4 Aanvullende aandachtspunten vanuit de commissie
De Evaluatiecommissie heeft aan de hand van de verkregen reacties en de verkenning van de
Landsverordening enkele aanvullende aandachtspunten geformuleerd die meegenomen zullen
worden in de analyse.
1) Het is wenselijk de Landsverordening te toetsen aan de Staatsregeling en relevante verdragen
(o.a. EVRM, BUPO).
2) Hoever gaat men terug in de tijd bij de gevallen genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, van de
Landsverordening veroordeling tot misdrijf?
3) Doel geheimhoudingsplicht in relatie tot de Landsverordening
4) Doel geheimhoudingsplicht in relatie tot de Lv. MOT en Lv. VDC.
5) Er is recent besloten tot de oprichting van een College bescherming persoonsgegevens. Dit
voorziet mogelijk in aandachtspunten bij de verstrekking van persoonsgegevens in art 7, lid 2,
van de Landsverordening.
6) Het is wenselijk de gebruikelijke adviesronde bij de totstandkoming van de Landsverordening
nader te analyseren.
7) Aan de hand van de diepgang c.q. zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden toebedeeld
aan de kabinetsformateur rijst de vraag of het niet wenselijk dat de formateur
geïnstitutionaliseerd wordt als bestuursorgaan.
8) In artikel 5, tweede en derde lid, van de Landsverordening wordt de term “algemeen oordeel”
verward met de term “informatie verstrekken”, en is het daarom aan te bevelen de nodige
aandacht hieraan besteden.
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4. Analyse
In dit hoofdstuk vindt de analyse plaats van de doeltreffendheid en beoogde effecten, maar ook van
de niet beoogde effecten van de Landsverordening in de praktijk, aan de hand van de verzamelde
aandachtspunten, die zijn beschreven in hoofdstuk 3.

4.1 Benadering vanuit onderzoeksvragen
Om aan de doelstelling van het onderzoek te kunnen voldoen, is een aantal onderzoeksvragen
opgesteld. Elke vraag heeft betrekking op een deel van de doelstelling van de opdracht tot evaluatie.
De onderzoeksvragen betreffen welke aandachtspunten zijn geconstateerd ten aanzien van:
1. de uitvoering van de Landsverordening;
2. interpretatie van (de bepalingen in) de Landsverordening;
3. volledigheid of onvolledigheid van de Landsverordening;
4. beoogde en niet beoogde effecten van de Landsverordening;
5. eventuele overige aspecten (bijvoorbeeld politieke en praktische afwegingen).
Als de afzonderlijke vragen beantwoord zijn, zal duidelijk moeten worden in hoeverre gesteld kan
worden dat er sprake is van een Landsverordening die doeltreffend en uitvoerbaar is.
Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag zal duidelijkheid moeten verschaffen over de mening
van de respondenten over de uitvoerbaarheid van de Landsverordening waarbij het element
naleefbaarheid voorop staat. De naar voren gebrachte meningen verwoord in de geanalyseerde
aandachtspunten zouden een beeld kunnen geven van de mate waarin de wetgever zorgvuldigheid
heeft betracht om na te gaan of de naleving van de bepalingen van de Landsverordening goed
mogelijk is en of een behoorlijke uitvoering en handhaving kan worden verzekerd. Uit het onderzoek
moet blijken welke inspanningen nodig worden geacht voor de preventieve en repressieve
handhaving ervan.
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de handhaafbaarheid van de Landsverordening en
de verschillende handhavingsmethoden worden tegen elkaar afgewogen.
In de derde onderzoeksvraag wordt ingegaan op de compleetheid, duidelijkheid, eenvoud en
bestendigheid van de bepalingen van de Landsverordening waarbij ook gekeken wordt naar de
probleemstelling en de doelstellingen van de Landsverordening. Aandacht wordt besteed aan de
hoofdelementen: de reikwijdte en de structurele elementen van de Landsverordening.
De vierde onderzoeksvraag zal antwoord moeten geven op de effectiviteit, neveneffecten (beoogd en
niet beoogd) van de Landsverordening onder degenen die deze uitvoert, dan wel toepast, en lasten
voor de overheid en de burgers. Bekeken wordt in hoeverre de onbedoelde neveneffecten de
aanvaardbaarheid van de Landsverordening negatief beïnvloeden.
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De vijfde onderzoeksvraag zal de verbeterpunten en punten van zorg die leven onder de instanties en
personen die betrokken zijn bij de naleving/handhaving van de Landsverordening in kaart moeten
brengen. Te denken valt onder meer aan de onevenredigheid van nadelige gevolgen van de
Landsverordening.
Om tot de antwoorden op de onderzoeksvragen te komen, zijn de in totaal 55 aandachtspunten uit
hoofdstuk 3 gecategoriseerd en voorts thematisch ingedeeld. Dit leidt tot een analyse van vrijwel alle
aspecten van de Landsverordening.
De thematische aandachtspunten luiden als volgt:
1. De doelstelling van de Landsverordening;
2. De reikwijdte van de Landsverordening in tijd;
3. De interpretatie, en daadwerkelijke werkingssfeer van de Landsverordening;
4. De informatievergaring in relatie tot de doelstelling(en);
5. De informatieverstrekking in relatie tot andere wettelijke verplichtingen van betrokken
instanties;
6. De verhouding tussen de uitvoering/werking van de Landsverordening, en die van de Staatsregeling, het Internationaal recht en democratische beginselen;
7. De compleetheid en wenselijkheid van de in de Landsverordening genoemde
onderzoeksinstanties;
8. De werkwijze en ondersteuning van de formateur/minister-president;
9. De controle op de handhaving en naleving van de Landsverordening na formatie van een
kabinet en na afloop van de zittingsperiode;
10. De informatiebewaring ter controle na het aftreden van ministers;
11. Reflectie aan de hand van (wetenschappelijke) publicaties;
12. De risico’s die de huidige formulering en toepassing van de Landsverordening met zich
meebrengen.
Elk van de bovenstaande thema’s wordt besproken en er worden (deel)conclusies gepresenteerd, die
in hoofdstuk 5 worden vastgelegd.

4.2 Analyse van de geïdentificeerde thema’s
In deze paragraaf worden de thema’s uit het vorige hoofdstuk geanalyseerd op basis van diverse
benaderingen en wettelijke grondslagen. Op elk van de thema’s worden (deel)conclusies getrokken,
die de basis vormen om in hoofdstuk 5 tot aanbevelingen te komen.

4.2.1 De doelstelling van de Landsverordening
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan diverse interpretaties die respondenten hebben
gegeven aan de doelstelling van de Landsverordening. Het is van belang dat er een eenduidige uitleg
is in de Landverordening ten aanzien van het begrip ‘integriteit’ en wat daar in het kader van deze
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wetgeving onder wordt verstaan, en tevens een eenduidige formulering van de bedoeling van de wet.
Die eenduidigheid ontbreekt nu, gezien de reacties van de respondenten.
Volgens een respondent beoogt de Landsverordening de integriteit van het overheidsbestuur te
beschermen. Dit is van belang voor het vertrouwen in de overheid en het Land, voor het aanzien van
de positie van de formateur en van het ambt van alle ministers. Iedere schijn van
belangenverstrengeling dient door ambtsdragers voorkomen te worden. De bedoeling van de
wetgever om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen blijkt, aldus dezelfde respondent,
echter niet uit de Landsverordening en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regeling.
Volgens een andere respondent is het uiteindelijke doel van de Landsverordening dat personen van
onbesproken gedrag op cruciale posities geplaatst kunnen worden, zonder dat dit later tot vragen
over de integriteit van deze personen aanleiding geeft.
Op pagina 1 van de memorie van toelichting van de Landsverordening wordt vermeld dat de
wetgever met de Landsverordening beoogt om bestaande regelingen met betrekking tot de
integriteitsbescherming van ministers en de gevolmachtigde minister in een regeling, bijeen te
brengen, waar nodig gewijzigd, dan wel aangevuld.
Vervolgens wordt in de memorie van toelichting vermeld dat met de Landsverordening wordt beoogd
een zo groot mogelijke transparantie te bieden ten aanzien van de procedures die worden gevolgd bij
de beoordeling van kandidaat-ministers, alvorens een voordracht tot benoeming wordt gedaan. En
dat daarmee beoogd wordt een basis te leggen voor de beoordeling van de benoembaarheid van
ministers in relatie tot integriteitaspecten, onverminderd de in de Staatsregeling opgenomen regeling
voor de incompatibiliteiten.

Toetsing van de doelstelling aan de wetgevingsleer
Doelstelling van de wetgeving:
Het is van groot belang dat de opsteller van een wettelijke regeling zich allereerst afvraagt wat exact
de doelstelling van die regeling is. Dit heeft een sterke relatie met de doelmatigheid en de
effectiviteit: een regeling die onduidelijke of tegenstrijdige doelstellingen heeft, levert voor wat
betreft de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid zo goed als zeker problemen op.
Het streven moet erop zijn gericht dat wettelijke regelingen ieder voor zich en tezamen een
consistent geheel vormen. Die consistentie betreft natuurlijk primair de normstelling, maar is
evenzeer van belang op het punt van de vormgeving. Inconsistente vormgeving belemmert
consistente wetsuitleg, hetgeen ten koste gaat van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 4
Conclusie
De doelstelling van de Landsverordening is niet duidelijk genoeg geformuleerd hetgeen met
zich meebrengt dat de respondenten vaak een eigen (wellicht tegenstrijdige) interpretatie aan
de Landsverordening geven; aanpak/handelen geschiedt dan conform de aan de
Landsverordening gegeven interpretatie.

4

Zijlstra, Wetgevingstechniek voor Curaçao, Syllabus ten behoeve van de basiscursus wetgeving januari 2018, p. 12
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4.2.2 De reikwijdte van de Landsverordening
In deze paragraaf wordt aandacht besteedt aan het legaliteitsvereiste in relatie tot de Staatsregeling
ten behoeve van de Landsverordening.
Het meest fundamentele juridische vereiste voor overheidshandelen, dus ook voor het
bestuursoptreden is, dat bevoegdelijk wordt gehandeld: een bestuursorgaan dat onbevoegd iets
doet, treedt op zonder titel en kan geen enkele aanspraak maken op erkenning van gezag van dat
handelen.5 De bevoegdheidsvraag betreft de juridische grondslag van het kunnen verrichten van
rechtshandelingen. In het bestuursrecht gaat het dan met name om de vraag welk bestuursorgaan
welke besluiten kan nemen. Het legaliteitsvereiste brengt met zich mee dat er voor alle vormen van
regelgeving een regelgevende bevoegdheid moet zijn te vinden in de wet. Zo ontleent de
grondwetgever in Curaçao als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden zijn grondwetgevende
bevoegdheid aan artikel 42 van het Statuut, terwijl de formele wetgever in ons land zijn wetgevende
bevoegdheid aan artikel 74 van de Staatsregeling ontleent. Daarop zijn alle bevoegdheden tot
regelgeving en bestuur binnen het Land gebaseerd.
Landsverordeningen worden in ons land door de regering en de Staten vastgesteld. Zij oefenen hun
wetgevende macht uit ten aanzien van onderwerpen die door een rijkswet of Algemene Maatregel
van Rijksbestuur zijn voorgeschreven en ten aanzien van onderwerpen die dit land betreffen. Voor
wat betreft dit laatste zijn zij gehouden uitvoering te geven aan de Staatsregeling en de daarin
genoemde organieke wetten vast te stellen. Voor de rest is de formele wetgever vrij binnen de
grenzen van koninkrijksrecht, het internationale recht en de Staatsregeling wetten vast te stellen en
bevoegdheden toe te delen. Dit impliceert dat het niet mogelijk is voor de formele wetgever de
gevallen die in de Staatsregeling zelf worden geregeld waarover geen nadere bevoegdheid aan de
formele wetgever wordt toebedeeld, zonder de benodigde regelgevende bevoegdheid te bezitten
algemene verbindende voorschriften in leven te roepen die verbinden als “wet”. 6 De Staatregeling
stelt in artikel 30, eerste lid, vast de benoembaarheidsvereisten voor ministers en worden in het
tweede tot en met vierde lid de (neven)functies die ministers niet tezamen met hun functie mogen
bekleden (incompatibiliteit) en de omstandigheden waaronder dit wel voor zeer korte duur mag
geschieden, limitatief opgesomd. Verder wordt in artikel 31 van de Staatsregeling expliciet de
familierechtelijke betrekking die tussen ministers mag bestaan, bepaald. Voorts vermeldt de
Staatsregeling geen andere beperking en bedeelt deze evenmin enige bevoegdheid (bestuurlijk en/of
wetgevende) aan de formele wetgever toe om meer vereisten daaraan toe te voegen. De normale
manier waarop een bestuursorgaan met een bestuursbevoegdheid wordt toegerust, is die van
attributie: een “wetgever” schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een
bestuursorgaan.
De wetgever die deze bestuurs- en wetgevende bevoegdheden heeft kunnen attribueren, heeft deze
bevoegdheid niet geattribueerd, dan wel gedelegeerd. Wat als zeer lastig hierbij wordt ervaren, is dat
de uitdrukkelijke wettelijke grondslag waarop de betrokken bevoegdheid berust in de
Landsverordening niet wordt vermeld.
5
6

Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male,”Hoofdstukken van Bestuursrecht”, 14e druk p. 115
Vgl. Rogier, Beginselen van Caribisch Staatsrecht, p.14
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Hierbij dient wel te worden aangemerkt dat in artikel 86 van de Staatsregeling van Curaçao is bepaald
dat bij Landsverordening regels worden gesteld ten einde de rechtmatigheid en integriteit van het
bestuur en het bestuurlijk handelen alsmede de deugdelijkheid van het financieel beheer te
waarborgen.
Conclusie
Het is de wetgever niet toegestaan om als wet bedoelde algemene regels uit te vaardigen
zonder daartoe een expliciete regelgevende bevoegdheid te bezitten. Artikel 86 Staatsregeling
zou als grondslag kunnen fungeren doch wordt als zodanig niet genoemd in de
Landsverordening (of de memorie van toelichting).

4.2.3 De interpretatie en leemtes van de Landsverordening
Hieronder is gekeken naar de interpretatie en gesignaleerde tekortkomingen van de
Landsverordening.
Als rechters een wet interpreteren, hanteren zij hierbij vaak een bepaalde interpretatiemethode. We
kennen vele interpretatiemethoden. Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de
verschillende interpretatiemethoden die bij rechtsvinding in beeld kunnen komen, maar een erkende
vorm daarvan is de wethistorische ‘bedoeling van de wetgever’, een bedoeling die in beginsel slechts
kenbaar is uit toelichtingen en eventuele overige geschiedenis van totstandkoming. Toelichtingen
hebben dus juridische betekenis bij de uitleg van wettelijke bepalingen.
Een leemte of lacune is volgens het algemeen spraakgebruik iets wat ontbreekt, een gemis. Niet alles
wat er niet is, levert een leemte op. Er is pas sprake van een leemte als dat wat er niet is, er beter wel
had kunnen zijn. Misschien moet het begrip ‘leemte in de wet’ ook zo worden opgevat. Dat leidt tot
de volgende voorlopige definitie: een leemte in de wet is een ontbrekende geschreven rechtsregel,
die er beter wel had kunnen zijn. De leemte in de wet doet zich als een gemis gevoelen bij degene die
op zoek gaat naar de ongeschreven rechtsregel die de leemte invult. Leemtes in de wet zijn er in
soorten en maten. In sommige gevallen kan de aard van de leemte in de wet direct of indirect
gezichtspunten opleveren die van belang zijn bij de beoordeling van de vraag of de rechter in het
desbetreffende geval concordante rechtspraak moet of kan ontwikkelen. 7
Volgens een respondent komt het begrip “partner” niet voor (artikel 1 (onder)deel h van de
Landsverordening) in de Landsverordening op de inkomstenbelasting. De kandidaat-minister is bij de
belastingdienst niet gelinkt aan een partner, alleen aan een echtgenoot. Indien de Inspecteur der
Belastingen informatie over de partner en/of echtgenoot van de kandidaat-minister moet
verstrekken, moeten deze personen ook een volmacht aan de Inspecteur verstrekken.
Conform artikel 5 van de Landsverordening wordt het fiscaal onderzoek verricht door de Inspecteur
der Belastingen alleen ten aanzien van de kandidaat-minister en niet ten aanzien van zijn
echtgenoot/partner.

7

Lewin, Over de rol van leemtes in de wet bij de ontwikkeling van concordante rechtspraak, Caribisch Juristenblad 2015 (4) 2,
p. 75
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Conclusie
Als het wenselijk is om informatie van de partner/echtgenoot van de kandidaat-minister te
verstrekken, dan dienen de Landsverordening en het desbetreffende aanvraagformulier
aangepast te worden.

Volgens een respondent rijst de vraag of de Landsverordening voldoende waarborgen biedt bij het
voordragen van een kandidaat in het geval dat er in de directe omgeving (gezinsleden, directe
zakenpartners) van de desbetreffende kandidaat-minister, een persoon is over wie informatie over
(verdenking van) criminele gedragingen aanwezig is of kan zijn, hetgeen het functioneren van een
kandidaat-minister, dan wel de integriteit van diens ambtsuitoefening ernstig zou kunnen
beïnvloeden.
Conclusie:
De Landsverordening biedt onvoldoende waarborgen op dit punt, want op grond van het gestelde
in artikel 3 respectievelijk artikel 6 van de Landsverordening kunnen de FIU en (PG) hun
onderzoek niet uitbreiden tot de directe omgeving van de kandidaat-minister.

Nevenfuncties, nevenwerkzaamheden en zakelijke belangen.
In artikel 10 van de Landsverordening is bepaald dat de kandidaat-minister is gehouden zijn zakelijke
belangen op afstand te zetten en zijn nevenfuncties en nevenwerkzaamheden neer te leggen.
Een vraag die naar voren is gekomen; “Wat als een kandidaat minister vrijwilligerswerk doet, waarom
moet hij dat neerleggen?”.
De ingebrachte aandachtspunten door een respondent met betrekking tot dit onderwerp zijn de
volgende:
 begrippen “zakelijke belangen”, “nevenfuncties” en “nevenwerkzaamheden” duidelijker in
de wet en toelichting neerzetten;
 duidelijker aangeven wanneer een nevenfunctie of nevenwerkzaamheid wordt geacht te zijn
neergelegd;
 de mogelijkheid te onderzoeken om vrijwilligerswerk ten behoeve van of in verband met
organisaties die geen subsidie ontvangen wel toestaan;
 de mogelijkheid te onderzoeken om nevenwerkzaamheden bij politieke partijen niet aan te
merken als een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden;
 kaders of richtlijnen opnemen in de Landsverordening om een zekere objectivering in te
brengen bij het bepalen of er sprake is van belangenverstrengeling bij gezinsleden;
 Duidelijker in de Landsverordening en/of toelichting op te nemen dat de kabinetsformateur
andere (overheids)diensten c.q. overheidsinstellingen kan benaderen om onderzoeken in te
stellen en dat de desbetreffende diensten c.q. instellingen hieraan gevolg dienen te geven;
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In de Landsverordening of de toelichting nader uitweiden over de discretionaire
bevoegdheid van de formateur om een voordracht te doen. Er kunnen in de toelichting
verschillende scenario’s worden beschreven die zich kunnen voordoen;
De bedoeling van de wetgever duidelijker in de tekst van de Landsverordening opnemen en
de verwarring of het medisch onderzoek al dan niet verplicht is wegnemen;
Duidelijker in de Landsverordening opnemen dat de drugstest wel verplicht is en eventueel
voorschriften uitvaardigen waaraan deze test moet voldoen.

De leemtes in de Landsverordening door een respondent aangegeven met betrekking tot dit
onderwerp zijn de volgende:
 De Landsverordening maakt de vervolging voor het op afstand zetten van de aandelen
onmogelijk. Ten aanzien van het op afstand plaatsen van belangen ontbreken concrete en
harde eisen in de Landsverordening.
 Een bepaling waarin wordt aangegeven wat er zal moeten gebeuren in voorkomende
gevallen waarbij de kandidaat-minister een strafbaar feit heeft begaan en de zaak door het
OM (voorwaardelijk) is geseponeerd, is niet in de Landsverordening opgenomen; over de
gevallen waarbij de dreiging van vervolging blijven voortbestaan, zwijgt de wet.
 Artikel 9 gaat over activa en belangen. Belangen die in een SPF of in het buitenland zijn
ondergebracht blijven buiten beschouwing. Er zijn aanwijzingen dat door het niet
expliciteren van de materie vervat in artikel 9 van de Landsverordening, informatie niet
getoetst kan worden en er zonder dat dat bekend is wel belangen zijn die strijdig kunnen zijn
met de positie van de minister.
Conclusie
Duidelijker en specifieker in de memorie van toelichting van de Landsverordening aangeven
wat onder vorenbedoelde begrippen wordt verstaan. De voorwaarden voortkomende uit
artikel 9 van de Landsverordening (inhoudende de schriftelijke verklaringen en kennisgevingen
vóór benoeming door de kandidaat en zijn gezinsleden) moeten in de memorie van toelichting
worden geëxpliciteerd.

4.2.4 De informatievergaring in relatie tot de doelstelling(en)
Dit thema betreft de informatie die vergaard wordt teneinde de doelstelling van de Landsverordening
te bereiken.
Artikel 2 van de Landsverordening vermeldt dat voordat een kandidaat voor het ambt van minister
wordt voorgedragen voor benoeming er ten aanzien van de betrokkene met diens schriftelijke
toestemming in elk geval een zestal onderzoeken worden verricht, namelijk: een justitieel onderzoek,
een staatsveiligheidsonderzoek, een fiscaal onderzoek, een onderzoek naar ongebruikelijke
transacties, een medisch onderzoek en een onderzoek door de kabinetsformateur naar aanleiding
van de aan hem verstrekte gegevens, bedoeld in artikel 9, alsmede naar andere, bij landsbesluit
houdende algemene maatregelen, vast te stellen gegevens.
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Integriteitsonderzoeken berusten op de aanname dat antecedenten een indicatie kunnen geven van
het risico dat de betrokkene zich in de toekomst in de uitoefening van het ministersambt niet integer
zal gedragen. Maar hoe verhoudt dat zich tot de vertrouwensregel en het recht op politieke
participatie? Zoals uit de Landsverordening blijkt, maakt de formateur c.q. (inkomende) ministerpresident hierbij gebruik van gegevens die voor andere doeleinden zijn vergaard.
De vraag is of de schriftelijke toestemming die de kandidaat-minister geeft (artikel 2, eerste lid,
Landsverordening) voor het uitvoeren van de onderzoeken als genoemd in artikel 2, wellicht dekking
zou kunnen bieden voor het verstrekken door de FIU van de betreffende gegevens uit het register,
aan de Gouverneur en de kabinetsformateur respectievelijk de ondervoorzitter van de Raad van
Advies. Dit aangezien het huidige doorgaans daarvoor gebruikte toestemmingsformat slechts een
algemene instemming met het plaatsvinden van de screening bevat en geen expliciete toestemming
geeft voor specifieke onderzoeken, noch voor verstrekking van gevonden gegevens aan de
voornoemde personen en instanties.
Persoonlijke levenssfeer
Het, op straffe van uitsluiting, wettelijk verbinden van de voordracht van een kandidaat-minister aan
zijn/haar schriftelijke instemming met het integriteitonderzoek roept ook vragen op in verband met
het recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer, waaronder begrepen het recht op privacy en
de eer en goede naam. De instelling van het integriteitonderzoek gaat namelijk naar zijn aard gepaard
met een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Een van de eisen die het EVRM
stelt aan een gelegitimeerde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is dat de maatregel noodzakelijk
is in een democratische samenleving. Dit wordt nader uitgewerkt onder paragraaf 4.2.5.
Een ander kwetsbaar aspect hiervan is dat al de gegevens die gebruikt worden in het voorgeschreven
integriteitonderzoek vergaard zijn door een ander orgaan, met een ander doel en in een andere
context. Het is dan ook niet voor niets dat het leerstuk is ontstaan volgens welke een bestuursorgaan,
bij de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, op grond van het specialiteitbeginsel geen
andere algemene belangen mag behartigen dan die met het oog waarop de bevoegdheid is
toegekend. Ook dit wordt nader uitgewerkt onder paragraaf 4.2.5.
Conclusie
De informatie die door specifieke instanties wordt vergaard, wordt ook voor andere
doeleinden gebruikt. Het huidige gebruikte toestemmingsformulier dat een kandidaatminister moet invullen, bevat slechts een algemene instemming met het plaatsvinden van de
screening. Het geeft geen expliciete toestemming voor specifieke onderzoeken noch voor
verstrekking van gevonden gegevens aan derden.

4.2.5. De informatieverstrekking aan de formateur door de instanties betrokken bij
de Landsverordening
De analyse van dit thema wordt besproken in het licht van de Landsverordening houdende de
instelling en de taakstelling van de betrokken instanties.
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In artikel 3 van de Landsverordening is bepaald dat het justitieel onderzoek wordt verricht door de
procureur-generaal. Hij verstrekt de informatie voor zover aanwezig, uit het strafregister en het
strafkaartensysteem van de justitiële documentatiedienst die op de desbetreffende kandidaat
betrekking heeft.
Tevens verstrekt de procureur-generaal een verklaring waaruit blijkt of de kandidaat al dan niet
verdachte is, of is geweest, in een lopend of afgesloten strafrechtelijk onderzoek ter zake een
misdrijf, tenzij het belang van dat onderzoek zich daartegen verzet.
Het verstrekken van gegevens uit de justitiële documentatiedienst.
Op grond van artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag8 kan de documentatiedienst inlichtingen uit het kaartsysteem en de
strafregisters verstrekken aan de rechterlijke ambtenaren standplaats Curaçao en aan de
rechterlijke ambtenaren te werk gesteld bij standplaatsen Aruba, Maarten en Bonaire, Saba en st
Eustatius, voor zover de minister van justitie dat laatste voorschrijft. De op grond van het voorgaande
lid verkregen gegevens mogen, op gronde van het tweede lid van deze Landsverordening, uitsluitend
ten behoeve van justitie gebruikt worden. Op grond van het derde lid van artikel 12 van de
voormelde Landsverordening verstrekt de justitiële documentatiedienst inlichtingen aan de door de
minister van justitie aan te wijzen instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van reclassering,
kinderbescherming en de door de minister van justitie aan te wijzen psychiaters en psychologen. De
Gouverneur, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies en de kabinetsformateur zijn niet vermeld in
dit artikel.
Op grond van artikel 13 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen
omtrent het gedrag kan de minister van justitie aan de procureur-generaal de bevoegdheid verlenen
om, indien het openbaar belang dit vordert, uit inlichtingen van de justitiële documentatiedienst
overeenkomstig bij ministeriële beschikking te geven voorschriften tot andere doeleinden, gegevens
te verschaffen aan bepaalde personen of instellingen, die met een publieke taak belast zijn.
In artikel 4, vijfde lid, van Lv MOT is bepaald dat uit het register geen gegevens worden verstrekt,
tenzij bij of krachtens deze Landsverordening gestelde regels hierin voorzien. Verder wordt verwezen
naar artikel 6 van Lv MOT, op grond waarvan de FIU verplicht is gegevens te verstrekken aan de
instanties en ambtenaren die met opsporing en vervolging van misdrijven belast zijn.
Artikel 20, eerste en tweede lid van de Lv MOT behelst een geheimhoudingsplicht voor FIU en
toezichthoudende instanties. Het eerste lid van dit artikel stelt onder meer dat de gegevens of
inlichtingen geheim zijn. Het tweede lid van dit artikel stelt dat het aan een ieder die uit hoofde van
de toepassing van deze Landsverordening of van krachtens deze Landsverordening genomen
besluiten enige taak vervult of heeft vervuld, verboden is van de informatie die ingevolge de Lv MOT
is verstrekt of ontvangen verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid
te geven, dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze Landsverordening wordt
voorgeschreven. Het vierde lid van dit artikel biedt de FIU de mogelijkheid om af te wijken van het
eerste en tweede lid, namelijk om informatie die de FIU vergaart te verstrekken aan de
toezichthouder en te gebruiken om - niet tot afzonderlijke dienstverleners te herleiden mededelingen te doen en statistieken te publiceren.
8

P.B. 1968, no. 213.
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In de memorie van toelichting van de Landsverordening (artikel 6) staat vermeld dat ‘het verzoek van
de kabinetsformateur aan het MOT (FIU), inhoudt dat MOT (FIU) de informatie betreffende de
kandidaat-minister, voor zover aanwezig, uit het bestand van MOT licht en analyseert ten einde te
bezien of er sprake is van (een) verdachte transactie(s). Indien dat het geval is, is de FIU ingevolge
artikel 6 van de Lv MOT verplicht dit te verstrekken aan de instanties en ambtenaren die met
opsporing en vervolging van misdrijven zijn belast’.9
In de memorie van toelichting van de Landsverordening wordt voor de duidelijkheid erop gewezen
dat het onderzoek van FIU strikt genomen niet inhoudt dat de FIU aan de kabinetsformateur
gegevens verstrekt uit de registers. Immers artikel 4 van Lv MOT verzet zich hiertegen. Waar het om
gaat, is dat de FIU aan de Kabinetsformateur meedeelt of er ten aanzien van de kandidaat-minister
sprake is van een vermoeden van een misdrijf.
Artikel 7 van de Lv MOT biedt de mogelijkheid om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
af te wijken van het bepaalde in artikel 20, eerste en tweede lid. De aan te wijzen instantie moet wel
raakvlak hebben met de werkzaamheden van de FIU. Het Lb HAM van 13 juli 200110 ter uitvoering
van artikel 7 van de Lv MOT biedt thans slechts ruimte om gegevens te verstrekken aan andere FIU's
binnen en buiten het Koninkrijk.
De Kabinetsformateur, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies en de Gouverneur van Curaçao
hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden geen raakvlakken met de taken van FIU. Dus dit
artikel biedt geen mogelijkheid voor het verstrekken van informatie aan de kabinetsformateur e.a.
Naast het vorenstaande vormen artikel 3 Lv MOT (taakstelling) en artikel 20 Lv MOT knelpunten in
het screeningsproces met betrekking tot de informatieverstrekking in het kader van het onderzoek
naar ongebruikelijke transacties.
Op grond van artikel 4 van de Landsverordening verricht het Hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao
het staatsveiligheidsonderzoek. Hij verstrekt de informatie uit de bestanden van die dienst, indien
aanwezig, die op de desbetreffende kandidaat-minister betrekking heeft en die door die dienst is
verzameld ter uitvoering van artikelen 2, eerste lid en artikel 3, eerste en tweede lid van de
Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao11, tenzij het belang van de staatsveiligheid zich
daartegen verzet. Eén van de doelstellingen van de Veiligheidsdienst Curaçao is, conform artikel 2 12
van de Landsverordening Veiligheidsdienst, het bevorderen van de integriteit van het bestuur.
Een van de werkzaamheden op grond van artikel 3, tweede lid, onder b van Landsverordening
Veiligheidsdienst Curaçao is het verrichten van veiligheidsonderzoeken ten aanzien van
vertrouwensfuncties. De functie van minister is geen vertrouwensfunctie.13
Verder staat in artikel 3, derde lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst dat het Hoofd van de
Veiligheidsdienst de ministers (minister van Algemene Zaken en Justitie) bij voortduring informeert

10

P.B. 2001, no.69
A.B. 2010, no. 87
12 Artikel 2 Lv VDC luidt: “Er is een Veiligheidsdienst Curaçao, die als doelstelling heeft het bevorderen van de fundamentele
belangen van Curaçao bij het voortbestaan van de democratische rechtsorde, bij de integriteit van het bestuur, bij de interne
veiligheid en andere vitale belangen van Curaçao en, waar nodig, het Koninkrijk der Nederlanden.”
13 Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken [PB 2014, no. 21]
11
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over de uitkomsten van de werkzaamheden van de Dienst en stelt dezen in kennis van al hetgeen
voor hen in de uitoefening van hun functie van belang kan zijn.
In artikel 11 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao is bepaald dat het Hoofd van de
dienst bevoegd is, nadat de ministers hem daartoe een algemene of bijzondere schriftelijke
toestemming hebben verleend, omtrent bepaalde gegevens of categorieën van gegevens informatie
te verschaffen aan:
a. een andere minister;
b. een Curaçaose overheidsinstantie;
c. een nadere inlichtingen - of veiligheidsdienst binnen of buiten het koninkrijk der Nederlanden.
Conform artikel 50, eerste lid van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen14 is een ieder die
betrokken is bij de uitvoering van die Landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over
gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie
niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, verplicht tot geheimhouding van die gegevens behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit. De Landsverordening kan als wettelijk voorschrift in voormelde zin worden aangemerkt.
Conform artikel 19 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank15 zijn de voorzitter en de leden
van de Raad, de directeur en alle leden van het personeel van de Sociale Verzekeringsbank verplicht
tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen, voor zover mededeling daarvan
niet bij of krachtens Landsverordening is voorgeschreven. De Landsverordening kan als
Landsverordening in de zin van artikel 19 van de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank worden
aangemerkt.
Conclusie
Met het ontbreken van de nodige bevoegdheid verleend door de minister van justitie aan de
procureur-generaal, is artikel 3 van de Landsverordening in strijd met artikel 13 van
Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.
De Gouverneur, de Kabinetsformateur en de ondervoorzitter van de Raad van advies zijn niet
vermeld in Lv MOT. Naar aanleiding hiervan is artikel 6 van de Landsverordening in strijd met
artikel 4 en 6 van de Lvd MOT.
Het verstrekken van informatie aan de Gouverneur, de kabinetsformateur en aan de
Ondervoorzitter van de Raad is niet opgenomen in de Landsverordening Veiligheidsdienst
Curaçao. Dit heeft tot gevolg dat artikel 4 van de Landsverordening in strijd is met artikel 11
van de Landsverordening VDC.
Artikel 5 van Landsverordening is niet in strijd met de Algemene Landsverordening
Landsbelastingen en evenmin met de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank.

14
15

P.B. 2012, no. 49 GT, zoals laatstelijk gewijzigd P.B. 2018, no. 92
P.B. 1960, no. 154, zoals laatstelijk gewijzigd
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4.2.6. De verhouding tussen de uitvoering/werking van de Landsverordening, en die
van de Staatsregeling, het Internationaal recht en democratische beginselen
In deze paragraaf wordt de Landsverordening getoetst aan de Staatsregeling van Curaçao, het EVRM,
het BUPO-verdrag en relevante jurisprudentie.

Staatsregeling
Artikel 30, eerste lid van de Staatsregeling van Curaçao stelt slechts dat een minister ingezetene van
Curaçao moet zijn, het Nederlanderschap moet bezitten en niet van het kiesrecht mag zijn
uitgesloten. Los van het feit dat in de Staatsregeling niet staat dat een minister aan bepaalde
veiligheids- en integriteitseisen zou moeten voldoen, geeft de Staatsregeling ook geen directe
bevoegdheid (delegatie) aan de gewone wetgever om zulke regels vast te stellen. De staatsrechtelijke
realiteit is dat de Staatsregeling op dit moment niet zonder meer een grondslag biedt om regels te
stellen in het licht van de bepalingen in de Landsverordening, hetgeen met zich meebrengt dat
verdedigd kan worden dat niet (geheel) voldaan wordt aan de legaliteiteis.
Volgens de aanwijzingen voor de regelgeving van Curaçao dient elke delegatie van regelgevende
bevoegdheid in de delegerende regeling zo concreet en nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
In de Landsverordening en de memorie van toelichting daarop is geen vermelding naar de wettelijke
grondslag ervan. Evenmin wordt, zoals de aanwijzing het voorschrijft, in de Landsverordening
vermeldt waarom van deze aanwijzing is afgezien, daar afwijking slechts is toegestaan indien
onverkorte toepassing daarvan, uit een oogpunt van goede regelgeving niet tot aanvaardbare
resultaten zou leiden.
Vereiste van gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor de wijziging van deze Landsverordening
Met betrekking tot de vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen van twee derde van het
aantal in de Staten zitting hebbende leden voor de wijziging van de Landsverordening, moet worden
gesteld dat deze bevoegdheid alleen aan de constitutionele wetgever toekomt. Artikel 56, tweede lid,
van de Staatsregeling bepaalt dat besluiten van de Staten worden aangenomen bij (lees: gewone)
meerderheid van stemmen.
De Staatsregeling laat met andere woorden geen gekwalificeerde meerderheid toe bij de
besluitvorming door de Staten. Indien de Regering het nemen van besluiten door de Staten met
gekwalificeerde meerderheid wenselijk acht dan zou de Regering de Staatsregeling moeten laten
wijzigen.
In haar advies, d.d. 24 augustus 2016, gekenmerkt RvA no. RA/22-16-LV, heeft de Raad van Advies
aangegeven dat de Staatsregeling geen gekwalificeerde meerderheid toelaat bij besluitvorming door
de Staten. Verder heeft de Raad van Advies geadviseerd om de Staatsregeling te wijzigen indien de
Regering het nemen van besluiten door de Staten bij gekwalificeerde meerderheid wenselijk acht.
EVRM
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Noodzakelijkheidtoets
Een inmenging in rechten gegarandeerd aan een ieder op grond van het EVRM is volgens vaste
rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) pas toegestaan in een
democratische samenleving, indien er voor die inmenging een ‘pressing social need’ bestaat. De
inmenging dient met andere woorden meer dan louter wenselijk of redelijk te zijn, maar hoeft niet
onmisbaar in strikte zin te zijn. Hiervoor gelden de vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit: de
beperking dient in verhouding te staan tot het met de beperking te dienen doel. Dat is staande
rechtspraak van het EHRM.
Men zou dat zo uit kunnen leggen dat het met de inmenging te beschermen rechtsgoed minstens een
bepaald gewicht zou moeten hebben en/of het ingrijpen minstens een bepaalde urgentie zou moeten
hebben. De lat zou wat dat betreft hoger liggen dan bij een redelijkheidtoets en lager dan bij een
strikte noodzakelijkheidtoets. Het vereiste van een ‘pressing social need’ en de
proportionaliteitstoets zijn in de jurisprudentie echter tegelijkertijd sterk verweven. Dat kan ook
moeilijk anders omdat het Hof voor iedere beperking, van welke aard ook, een ‘pressing social need’
vereist; de proportionaliteitstoets en het vereiste van ‘pressing social need’ kunnen dan min of meer
samenvallen.
Er wordt in de meeste arresten van het EHRM ook geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de
overwegingen die expliciet of impliciet gewijd zijn aan het vereiste van een ‘pressing social need’ en
de overwegingen die gewijd zijn aan het vereiste van proportionaliteit.
Een inmenging van beperkte aard zou aan de proportionaliteitstoets kunnen voldoen, terwijl een
‘pressing social need’ zou ontbreken. Consequent geredeneerd moeten zeer vergaande beperkingen
bijna ‘indispensable’ zijn, terwijl voor beperkingen van zeer beperkte aard een redelijk belang
voldoende lijkt. Deze conclusie lijkt in strijd te zijn met de algemene kwalificatie van de
noodzakelijkheidtoets door het EHRM, maar strijdt niet per se met de toepassing daarvan in de
jurisprudentie. Het vereiste van een ‘pressing social need’ kan, ondanks de samenhang met het
vereiste van proportionaliteit, wel een bepaald aspect van de noodzakelijkheidtoets uitlichten,
namelijk de urgentie van de inmenging.
Zo zou bij de toepassing van de noodzakelijkheidtoets, in voorkomende gevallen, steeds expliciet
aandacht aan de urgentie van de inmenging kunnen worden besteed. Daardoor zou ook duidelijker
kunnen worden dat een inmenging niet alleen op de noodzakelijkheidtoets kan stranden, indien het
belang dat de inmenging bedoelt te beschermen onvoldoende gewicht heeft, maar ook wanneer dat
belang wel voldoende gewicht heeft, maar de inmenging (nog) niet urgent is.
De gedachte die aan artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening ten grondslag ligt, is dat
uitzondering c.q. wering als middel wordt gebruikt om het onmogelijk te maken dat een persoon die
onder een van die omstandigheden verkeert in de toekomst soortgelijke feiten begaat in het kader
van zijn functie.
Waar het in het dagelijks leven in de regel om gaat, is dat het strafrechtelijk ambtsverbod bij slechts
bepaalde misdrijven en voor een bepaalde tijd mag worden toegepast. De Landsverordening breidt
de uitzondering/wering uit tot alle misdrijven en er geldt geen beperking in de tijd. Hoewel het
strafrechtelijke ambtsverbod een bijkomende straf voor een bepaald tijd is, en dus alleen door de
strafrechter kan worden opgelegd, strekt de Landsverordening ertoe om ook verdachten van een
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misdrijf, eigenaren of meerderheidsaandeelhouders van een bedrijf dat in surseance van betaling of
faillissement is, en die niet tijdig nevenfuncties en nevenwerkzaamheden hebben opgegeven,
alsmede gebruikers van verboden drugs, voor altijd uit te zonderen, althans niet ministeriabel te
achten.
Naleving van de Landsverordening levert als resultaat op dat de facto een grotere groep dan die
waarop het strafrechtelijke ambtsverbod van toepassing is van het ministerschap wordt uitgesloten.
Aangezien de onderhavige inmenging niet van beperkte aard is en de ‘pressing social need’ niet
uitdrukkelijk uit de bewuste Landsverordening blijkt, zou de beoogde uitzondering c.q. wering niet
kunnen voldoen aan de proportionaliteitstoets. De uitzondering c.q. wering die de Landsverordening
in zich draagt, zou zeer moeilijk in verhouding kunnen staan tot, c.q. kunnen worden gebracht met,
de beperking van het te dienen doel.
De onschuldpresumptie
Artikel 2, eerste lid onder a, van de Landsverordening schrijft voor dat voordat een kandidaatminister voor het ambt van minister voor benoeming wordt voorgedragen, t.a.v. betrokkene een
justitieel onderzoek zou moeten worden verricht en dat indien dit zich niet verdraagt met de
uitkomst van enig in artikel 2, eerste lid, bedoeld onderzoek, door de kabinetsformateur geen
voordracht wordt gedaan (art. 7, eerste lid).
Behalve dat een voordracht uitdrukkelijk verboden is wanneer uit het onderzoek blijkt dat
betrokkene verdachte is in een lopend onderzoek ter zake van een misdrijf, dan wel veroordeeld is
wegens een misdrijf, zwijgt de wet over de gevolgen die zouden moeten voortvloeien uit het feit dat
de kandidaat in één of meer van de justitiële bestanden voorkomt. Voorts schrijft artikel 16, derde
lid, voor dat indien de minister als verdachte wordt aangemerkt in een lopend strafrechtelijk
onderzoek ter zake van een misdrijf hij met onmiddellijke ingang zijn ontslag zou moeten indienen bij
de Gouverneur.
De onschuldpresumptie houdt in dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig
wordt gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
In dit verband moet worden aangehaald, een door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRvS) op 11 februari 2015 in een belangrijke uitspraak over de verhouding tussen de
Nederlandse Wet Bibob (Wet bevordering integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur) en de
zogeheten onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het EVRM. De ABRvS komt in die
uitspraak namelijk voor het eerst tot het oordeel dat de reikwijdte van de onschuldpresumptie niet
beperkt is tot strafrechtelijke procedures, maar zich in een voorkomend geval ook kan uitstrekken tot
een bestuursrechtelijke procedure.
Het hangt volgens de ABRvS af van de in de bestuursrechtelijke procedure gebruikte bewoordingen,
of een zodanige band bestaat tussen die procedure en de strafrechtelijke procedure die maakt dat
artikel 6, tweede lid, EVRM ook in de bestuursrechtelijke procedure van toepassing is. De ABRvS
overweegt in dat verband dat indien in een bestuursrechtelijke procedure wordt teruggevallen op: 1)
het feit dat een strafrechtelijke procedure aanhangig is of 2) op een nog niet onherroepelijke
veroordeling, dit een zodanige band tussen de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke procedure
meebrengt, dat de onschuldpresumptie in de bestuursrechtelijke procedure van toepassing is.
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Daarom zou in het onderhavige geval kunnen worden geconcludeerd dat zulke bepalingen van de
Landsverordening tegen de onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het EVRM indruisen.

Evenredigheidstoets en Specialiteitbeginsel
Een van de eisen die het EVRM stelt aan een gelegitimeerde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is
dat de maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit impliceert een
evenredigheidstoets, waarin het publieke belang dat gediend wordt met de maatregel moet worden
afgewogen tegen de belangen van degene die hierdoor getroffen wordt. In dit licht dient een
vraagteken te worden geplaatst bij het stelsel dat door de wetgever is gekozen. Er wordt
voorgeschreven dat de onderzoeken plaatsvinden nadat de kandidaat-minister zijn schriftelijke
toestemming heeft verleend, en dat indien deze geen toestemming verleent, er geen onderzoeken
kunnen plaatsvinden en betrokkene dientengevolge niet als minister kan worden voorgedragen.
Volgens het specialiteitbeginsel dient een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit dat een
beperking inhoudt van de vrijheid van een burger, alleen acht te slaan op diens belangen en de
belangen die de wettelijke regeling ter uitvoering waarvan het besluit genomen wordt, beoogt te
beschermen. Dat beginsel wordt overduidelijk veronachtzaamd, wanneer bijvoorbeeld het besluit
van het Openbaar Ministerie om iemand als verdachte aan te merken of van een financiële instelling
om één of meer transacties van betrokkene als ongebruikelijk aan te melden, als basis dient om deze
persoon niet voor te dragen voor het ministersambt. De wetgever gaat hiermee voorbij aan het feit
dat een vertekend en onjuist beeld ontstaat doordat gegevens bij hergebruik in een andere context
worden geplaatst en worden gecombineerd met weer andere gegevens. Ook wordt hiermee het
risico vergroot dat onnauwkeurigheden ontstaan. Daarnaast kan een rol spelen dat sommige
gegevens zonder de toestemming van de betrokkene, en mogelijk tegen zijn wil, zijn vergaard. Dat
geldt zeker voor de gegevens verzameld door de veiligheidsdienst, de criminele inlichtingendienst en
de FIU. Deze gegevens vormen bovendien een uitzondering op het beginsel van openbaarheid van
bestuur vervat in artikel 91 Staatsregeling 16. Het zijn dus vaak gegevens waarvan de betrokkene niet
weet dat zij bestaan en ten aanzien waarvan hij dus niet in staat is geweest om de juistheid,
volledigheid en relevantie te verifiëren. De persoonlijke levenssfeer wordt ook geraakt als de goede
naam van de betrokkene in het gedrang komt door het onderzoek en de besluitvorming die op basis
daarvan plaatsvindt.
Strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel t.a.v. de verstrekte algemene toestemming door
kandidaat-ministers
Het onderzoek naar ongebruikelijke transacties die op de desbetreffende kandidaat betrekking
hebben, wordt ingevolge artikel 6 van de Landsverordening verricht door het Hoofd van het
Meldpunt ongebruikelijke transacties (lees: FIU) die de eventueel verzamelde informatie, bedoeld in
artikel 6 van de Lv MOT verstrekt.
Naast het feit dat de Lv MOT zelf niet in een wettelijke grondslag voorziet voor de door de
Landsverordening uitgebreide informatieverstrekking aan de daarin genoemde instanties en
16

Hieraan is uitwerking gegeven in de Landsverordening van de 17de november 1995 houdende regelen betreffende de
openbaarheid van bestuur.
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instituties zoals bedoeld in artikel 6 jo. artikel 2, tweede en derde lid, van de Landsverordening, is ook
op grond van artikel 3 van de Lv MOT, waarin de wettelijke taken van de FIU zijn vastgesteld en ook
elders in de laatstgenoemde Landsverordening, geen verwijzing opgenomen naar het screenen van
kandidaat-ministers. Een regeling die daarin voorziet ontbreekt in de Lv MOT.
Los van de ontbeerde bevoegdheden van het Hoofd FIU en het Hoofd VDC die elders in dit rapport
reeds zijn besproken, is door respondenten de aandacht verzocht voor het feit dat de kandidaatministers een algemene schriftelijke toestemming geven voor het uitvoeren van de onderzoeken als
genoemd in artikel 2 van de Landsverordening, doch zou bedoelde toestemming wellicht geen
dekking kunnen bieden voor het door de FIU verstrekte gegevens uit het register van de FIU. Gelet op
het karakter van het register, behelst die algemene instemming geen expliciete toestemming voor
specifieke onderzoeken noch voor het verstrekken van de eventueel verzamelde gegevens.
Het bij Ministeriële Beschikking17 vastgestelde register heeft als doel, het mogelijk maken van de
beoordeling of de in het register opgenomen gegevens al dan niet in combinatie met andere
gegevens, die van belang kunnen zijn voor het voorkomen van witwastransacties alsmede de daaraan
ten grondslag liggende misdrijven welke in overeenstemming met de Lv MOT, verstrekt moeten
worden. Daarnaast kunnen die gegevens (geanonimiseerd) voor statistiek, bedrijfsvoering en beleid
van de FIU worden gebruikt.
Het gebruik van de gegevens van de FIU18 voor een ander doel19 dan waarvoor zij zijn verkregen20, bij
het ontbreken van een bij of krachtens de meergenoemde Landsverordening gestelde bevoegdheid
daartoe op de wijze zoals dit thans is vormgegeven in de Landsverordening, is juridisch niet correct.
De screening van kandidaat-ministers kan op zich wel leiden tot het opsporen van genoemde
strafbare feiten met behulp van de “intelligence” die door FIU wordt verstrekt, echter dit volgt niet
zonder meer uit de verstrekking hiervan voor screeningsdoeleinden aan de in de Landsverordening
vermelde personen.
Het doel van de te verstrekken informatie is het bepalen of iemand ministeriabel is. Immers, kan in
het kader van een lopend onderzoek van de daarmee belaste instanties het een risico zijn dat de
kandidaat-minister ingevolge artikel 7, tweede lid, van de Landsverordening op de hoogte is van zulk
een onderzoek.
Opgemerkt zij hierbij dat wetgeving en uitvoering nauw op elkaar dienen aan te sluiten. Daarbij moet
worden bedacht dat de uitvoering van regelingen geen mechanische activiteit is.
Uitvoeringsinstanties hebben hun eigen belangen, doelstellingen en gewoonten, en zullen trachten
om de uitvoering van de regeling dusdanig aan te pakken dat conformiteit met die belangen,
doelstellingen en gewoonten mogelijk is. 21 Wezenlijk is ook dat de uitvoeringsinstanties vaak in
tegenstelling tot de beleidsontwikkelaars en wetgevers in direct contact staan met de
rechtssubjecten van de regeling, hetgeen ertoe kan leiden dat er ten opzichte van het beleid en de
regelgeving doelverschuiving kan optreden. Om te komen tot een goede aansluiting tussen
17

Ministeriele beschikking van 13 oktober 1997 (P.B. 1997, no. 258).
Met name ongebruikelijke transacties welke in het kader van de Landsverordening MOT zijn ontvangen van meldende
instanties, alsmede door de FIU zelf verdacht verklaarde transacties.
19 Te weten de screening van kandidaat-ministers
20 Het voorkomen en opsporen van witwastransacties alsmede de daaraan ten grondslag liggende misdrijven
21 Zie W. Konijnenbelt, Universiteit van de Nederlandse Antillen, Bundel Wetgevingsatelier, Invoering, uitvoering en
handhaving van regelingen, p. 144-145.
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wetgeving en uitvoering dient er zowel op inhoudelijk als op procesmatig vlak het nodige te
gebeuren. Waar het de inhoudelijke aansluiting tussen wetgeving en uitvoering betreft, is het zaak
om bij het opstellen van de regeling rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen van
de met de uitvoering belaste instanties. Om tot werkbare wetten te komen is allereerst vereist dat de
aard van de normstelling zelf in voldoende mate aansluit bij wat in de praktijk kan worden
gerealiseerd. Dat heeft te maken met het ambitieniveau van de regels, de helderheid en vooral ook
de robuustheid en bestendigheid ervan.
Een zeer kwetsbaar aspect is eveneens dat veelal de gegevens die gebruikt worden in het
voorgeschreven integriteitonderzoek ingevolge de artikelen 2 en 7 van de Landsverordening vergaard
zijn door een ander orgaan met een ander doel en in een andere context.
Het is dan ook niet voor niets dat het leerstuk is ontstaan volgens welke een bestuursorgaan, bij de
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, op grond van het specialiteitsbeginsel geen ander
algemene belangen mag behartigen dan die met het oog waarop de bevoegdheid is toegekend. 22
Volgens het specialiteitsbeginsel dient een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit dat een
beperking inhoudt van de vrijheid van een burger, alleen acht te slaan op diens belangen en de
belangen die uit de wettelijke regeling ter uitvoering waarvan het besluit genomen wordt, beoogt te
beschermen.
Conclusie


Inzake de Staatsregeling: De Staatsregeling laat geen gekwalificeerde meerderheid toe bij
de besluitvorming door de Staten. Indien de Regering (lees: de wetgever) het nemen van
besluiten door de Staten met gekwalificeerde meerderheid wenselijk acht dan zou de
Staatsregeling gewijzigd moeten worden.



Inzake de noodzakelijkheidstoets: Naleving van de Landsverordening levert als resultaat op
dat een grotere groep dan die waarop het strafrechtelijke ambtsverbod van toepassing is
van het ministerschap wordt uitgesloten. Aangezien de onderhavige inmenging niet van
beperkte aard is en de ‘pressing social need’ niet uitdrukkelijk uit de Landsverordening (en
de toelichting daarop) blijkt, zou de beoogde uitzondering c.q. het weren niet aan de
proportionaliteitstoets kunnen voldoen. De uitzondering c.q. het weren waartoe de
Landsverordening strekt zou zeer moeilijk in verhouding kunnen staan tot het met de
beperking te dienen doel.



Inzake de onschuldpresumptie: de bepalingen van de Landsverordening druisen in tegen de
onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het EVRM.



Inzake de evenredigheidstoets: Het besluit van het Openbaar Ministerie om iemand als
verdachte aan te merken of van een financiële instelling om één of meer transacties van
betrokkene als ongebruikelijk aan te melden, is in strijd met het specialiteitsbeginsel als dit
als basis dient om deze persoon niet voor te dragen voor het ministersambt.

22

Dr R.S.J. Martha, “Ministeriabel – ministersbenoeming als een voor beroep vatbare beschikking”, Caribisch Juristenblad 2016
(5) 4, p. 359.
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1.2.7. De compleetheid en wenselijkheid van de in de wet genoemde
onderzoeksinstanties
Zoals bekend is een aantal instituties en ambtelijke diensten die direct betrokken bij de uitvoering
van de Landsverordening. Het betreft hier de procureur-generaal, de Inspecteur der Belastingen, de
Directeur van de Sociale Verzekeringsbank, het Hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), de
Griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer
Curaçao (ARC), de Ontvanger der Belastingen, het Hoofd van het Meldpunt ongebruikelijke
transacties (lees: FIU), het Hoofd van ARBO CONSULT en de Ondervoorzitter van de Raad van Advies.
In deze paragraaf worden aandachtspunten besproken en geanalyseerd ten aanzien van de
onderzoekinstanties die genoemd worden in de Landsverordening.
Taaktoedeling aan de Griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
In de artikelen 18 tot en met 20 van de Landsverordening wordt de Griffier van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie belast met (enerzijds) de bewaring van de in het kader van de
screening geproduceerde (1) schriftelijke kennisgevingen, (2) de schriftelijke verklaringen, (3)
verzoeken en goedkeuringen alsmede de overige stukken die betrekking hebben op voornoemde
bescheiden en (anderzijds) de vernietiging van deze bescheiden, na verloop van de bewaartermijn
(vijf jaar).
Volgens respondent moeten de taken die zijn toegewezen aan de Griffier van het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie, uitgevoerd worden door het Kabinet van de Gouverneur. Met de toevoeging van de
Griffier aan de groep instanties/ambtsdragers die een taak is toebedeeld, werd de kring van de bij de
screening betrokken functionarissen/instanties verder uitgebreid, terwijl die kring geacht wordt zo
beperkt mogelijk te zijn (en te blijven).
De kring van personen die bij het formatieproces c.q. implementatie van de Landsverordening is
betrokken, moet zo klein mogelijk zijn gezien het vertrouwelijke karakter van de uit te wisselen
informatie.
Taaktoedeling aan de Inspecteur der Belastingen
De Inspecteur der Belastingen verstrekt op grond van artikel 2, onder(deel) c jo. artikel 5, eerste,
tweede en vierde lid, van de Landsverordening een algemeen oordeel over het fiscale gedrag, over de
afgelopen vijf jaar van de desbetreffende kandidaat-minister en maakt daarbij melding van eventuele
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de integriteit van de beoogde ambtsuitoefening.
Daarbij wordt tevens opgave verstrekt van het inkomen en, voor zover bekend, de
vermogensbestanddelen van de kandidaat-minister. Dus de Inspecteur der Belastingen geeft, naast
het verstrekken van informatie, ook een algemeen oordeel over het fiscale gedrag van de
desbetreffende kandidaat en daarnaast ook over ondernemingen waarin de kandidaat-minister een
aanmerkelijk belang of een meerderheidsbelang heeft.
De Inspecteur heeft geen totaalbeeld van het fiscale gedrag van een belastingplichtige, aangezien de
Inspectie der Belastingen niet over de bankinformatie van belastingplichtigen beschikt en alleen zicht
heeft op onroerende zaken en motorrijtuigen.
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Het ontbreken van een totaalbeeld van de vermogenspositie van de belastingplichtige, kan als gevolg
hebben dat het oordeel van de Inspecteur omtrent het fiscale gedrag van de kandidaat-minister ook
niet correct of volledig is.
Taaktoedeling aan de Directeur Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De Directeur van de SVB verstrekt op grond van artikel 2, onder(deel) c en artikel 5, tweede en vijfde
lid, van de Landsverordening een algemeen oordeel over het betalingsgedrag van premies en over
eventueel getroffen voorzieningen, indien de kandidaat voorgaande aan zijn kandidaatstelling
werkgever is of indien de kandidaat-minister in een onderneming een aanmerkelijk belang of een
meerderheidsbelang heeft, ten aanzien van die onderneming. Verder maakt hij melding van
eventuele omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de integriteit van de beoogde
ambtsuitoefening.
Het fiscaal onderzoek omvat tevens een onderzoek door de Ontvanger der Belastingen die een
algemeen oordeel zou moeten geven over betalingsgedrag van de kandidaat-minister en van
ondernemingen waarin deze een aanmerkelijk belang of meerderheidsbelang heeft, ter zake van
belastingen en premies over de afgelopen vijf jaar en voorts maakt hij melding van eventuele
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de integriteit van de beoogde ambtsuitoefening.
De Ontvanger beschikt thans over een completer beeld van de mogelijke openstaande premies,
omdat sinds 2019 sprake is van een geïntegreerd GOS-systeem. Dit is één systeem van de SVB en de
Ontvanger samen. Het is de Ontvanger die ook namens de SVB, informatie verstrekt met betrekking
tot het betalingsgedrag van de kandidaat-minister en eventueel de onderneming waarin deze een
aanmerkelijk of meerderheidsbelang heeft.
Taaktoedeling aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en aan het Hoofd van de
Veiligheidsdienst Curaçao
Met betrekking tot de opdracht aan het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (lees:
FIU) is er in de MvT bij de Landsverordening, met betrekking tot artikel 6, opgenomen dat het
verzoek van de kabinetsformateur aan de FIU inhoudt dat de FIU de informatie met betrekking tot de
betreffende kandidaat-minister, voor zover aanwezig, uit het bestand van het MOT licht en
analyseert teneinde te bezien of er sprake is van verdachte transacties. 23
Het staatsveiligheidsonderzoek wordt verricht door het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao.
Volgens de MvT bij de Landsverordening is de bepaling met betrekking tot het
staatsveiligheidsonderzoek verricht door het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao in
overeenstemming met de praktijk in de andere landen van het Koninkrijk. Het desbetreffende
onderzoek wordt op verzoek van de kabinetsformateur verricht en is in beginsel beperkt tot de
informatie die bij de dienst reeds voorhanden is. 24
Het probleem waarmee zowel het Hoofd van de MOT als het Hoofd Veiligheidsdienst bij de uitvoering
van de respectieve uit de Landsverordening voortvloeiende taken geconfronteerd wordt, is dat de
verstrekking van gegevens in het kader van screening van (kandidaat-)ministers door zowel het Hoofd
23
24
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van de MOT als het Hoofd Veiligheidsdienst niet kan conform hun Landsverordeningen. Dit is te
wijten aan het feit dat er bij het ontwerpen van de Landsverordening hiermee geen rekening is
gehouden.

Conclusie
Hieruit kan geconcludeerd worden dat taken die aan de onderzoeksinstanties zijn toebedeeld
mogelijk in strijd zijn met hun Landsverordeningen en onvolkomenheden opleveren.

4.2.8. De werkwijze en ondersteuning van de formateur/minister-president
Bij analyse van dit thema is gekeken naar de functie en toebedeelde taken aan de
formateur/minister-president in het kader van de Landsverordening.
De functie van kabinetsformateur
Vooropgesteld zij dat de Staatsregeling, daar waar het om ‘de regering’ gaat, vijf organen noemt, te
weten de Gouverneur, de ministerraad, ministers, minister-president en de gevolmachtigde minister.
De term regering ziet op het ambt, dat door de ministerraad in zijn geheel of door de individuele
ministers kan worden vervuld.
De bevoegdheid tot de uitoefening van controle op de regering (de ministers) die tevens de
ministeriële verantwoordelijkheid draagt (dragen) voor het handelen van de Gouverneur, is ingevolge
de bepalingen van de Staatsregeling toegekend aan de Staten. Aangezien de functie van formateur met uitzondering van deze Landsverordening - nergens in de wet wordt genoemd, zijn zijn/haar
bevoegdheden als zodanig slechts in deze Landsverordening te vinden. Dit heeft te maken met het
feit dat het de verkiezingen zijn die de politiek (politieke partijen) verbinden, terwijl het politieke
proces – de partijvorming, partijpolitiek, het overleg en de coalities tussen de politieke partijen, zelfs
de kabinetsformatie waarmee de formateur is belast - zich formeel buiten het Staatsrecht afspeelt.
Bij de vorming van een nieuwe regering, waarbij de kabinetsformateur ingevolge de bepalingen van
de Landsverordening belast is met screening van door politieke partijen voorgedragen kandidaatministers, wordt echter gesproken over een kabinetsformatie waarbij de Gouverneur een eigen rol
vervult.
Na enig advies te hebben ingewonnen bij fractievoorzitters van politieke partijen, de Staten dan wel
bij de ondervoorzitter van de Raad van Advies benoemt de Gouverneur een informateur (bij
gecompliceerde politieke verhoudingen) of een formateur (als de samenwerkingsmogelijkheid
duidelijker is) om het kabinet te vormen. Dit zijn besluiten die de Gouverneur geheel zelfstandig
neemt, al geldt daarvoor wel dat de nieuwbenoemde minister-president achteraf na het
formatieproces ministeriële verantwoording aflegt aan de Staten.
Met de vaststelling van deze Landsverordening wordt desondanks aan zowel de formateur als de
(inkomende) minister-president, onder de dreiging van een strafrechtelijke sanctie, de vrijheid
ontnomen om van de bevoegdheid tot voordracht van kandidaat-ministers gebruik te maken, terwijl
de Staten, in weerwil van artikel 29 van de Staatsregeling, de gelegenheid wordt onthouden om een
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beslissend oordeel te vormen over de vraag of aan de betrokkenen (de voorgedragen kandidaatministers) een portefeuille mag worden toevertrouwd.
Nu de kabinetsformateur geen staatsrechtelijk orgaan is, rijst in dit kader de vraag in hoeverre de aan
de kabinetsformateur bij wet toebedeelde taken stroken met de vertrouwensregel vervat in artikel
29, tweede lid, van de Staatsregeling die als hoofdregel van het parlementaire stelsel wordt gezien.
De ervaring leert dat bij de vervulling van deze functies een scheiding moet worden gemaakt tussen
enerzijds integriteit en belangen en anderzijds mogelijke conflict of interest (ongewenste
belangenverstrengeling). Gesprekken voeren als formateur is op zich goed, zodoende zou men een
beter beeld kunnen vormen over de personen voor wie de minister-president straks politieke
verantwoordelijkheid ten opzichte van de Staten zou moeten dragen; doch worden de risico’s en de
uit de Landsverordening voortvloeiende verantwoordelijkheden ervaren als bijzonder groot.
In de huidige praktijk lijkt, zoals door respondenten gesteld, menigeen de bepalingen van de
Landsverordening te vergeten, inclusief de regels die betrekking hebben op de tussentijdse
verantwoording en registratie, als het screeningstraject is afgelopen.
Vanuit de aard van hun werk en de intensiteit van hun functie zou het kunnen voorkomen dat
ministers wellicht niet/minder alert zijn op aspecten die samenhangen met de Landsverordening na
het moment van het afronden van de screening en de benoeming als minister.
Het risico wordt als dusdanig groot ervaren, dat hierdoor bij respondenten de vraag rijst of het Land
in de toekomst personen zou kunnen vinden die bereid zijn deze taken en verantwoordelijkheden op
zich te nemen.
Daarbij komt nog dat de formateur, nadat hij het relevante formulier, de Landsverordening en de
Memorie van Toelichting van de Gouverneur in ontvangst neemt, deze haar/zijn eigen weg moet zien
te vinden om het formatieproces met succes in gang te zetten en af te ronden.
De resultaten van de onderzoeken en de inhoud van gesprekken en correspondentie tussen de
kabinetsformateur en de kandidaat-minister, zijn – ingevolge artikel 8 van de Landsverordening –
vertrouwelijk. Over de inhoud daarvan worden, behalve aan de Gouverneur, geen mededelingen
gedaan.
De resultaten van de onderzoeken en de inhoud van gesprekken en correspondentie tussen de
ondervoorzitter van de Raad van Advies en de kabinetsformateur, die tevens kandidaat-minister is,
zijn eveneens vertrouwelijk. Ook in dit geval zou er over de inhoud van de onderzoeksresultaten en
de ter zake gevoerde gesprekken en correspondentie, behalve aan de Gouverneur, geen
mededelingen mogen worden gedaan.
De formateur zou als zodanig enkel en alleen met de kandidaat-ministers en de ondervoorzitter van
de Raad van Advies van gedachten kunnen wisselen en vervolgens daarvan aan de Gouverneur
‘mededeling’ mogen doen.
Zowel de formateur als de minister-president staan – op grond van artikel 26 van de
Landsverordening – onder de constante dreiging van een strafrechtelijke sanctie van een
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van de derde categorie, in geval de bij
artikel 8 van de Landsverordening opgelegde geheimhouding opzettelijk zou worden geschonden.
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In verband met de geheimhoudingsplicht neergelegd in Landsverordening kan de formateur geen
overleg plegen met andere overheidsinstanties, deskundigen of adviseurs.
In artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening worden de gevallen genoemd waarbij de
kabinetsformateur zich zou moeten onthouden van enige voordracht tot benoeming van een
kandidaat-minister dan wel de bevordering van enige voordracht daartoe. Handelingen in strijd met
artikel 7, eerste lid, worden op grond van artikel 23 van de Landsverordening gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogte vier jaar.
Indien een kandidaat niet wordt voorgedragen tot benoeming als minister, is de kabinetsformateur
op grond van artikel 7, tweede lid, van de Landsverordening gehouden hem/haar dit zo spoedig
mogelijk schriftelijk mede te delen, onder vermelding van de reden daartoe.
Taken en verantwoordelijkheden toebedeeld aan de minister-president
De minister-president is belast met de uitvoering van de Landsverordening in geval een minister na
de kabinetsformatie voorgedragen worden om benoemd te worden tot minister.
De taken en verantwoordelijkheden die gelden voor de kabinetsformateur in het kader van de
Landsverordening gelden ook voor de minister-president.
De belangen die de minister-president in dit kader moet blijven bewaken zijn dynamisch waardoor
nauwkeurige uitvoering van de additioneel opgedragen taken erg veel vergt van de
portefeuillehouder die een al volle portefeuille heeft welke al grote verantwoordelijkheid met zich
meebrengt.
Het een en ander vooral omdat de Landsverordening geen organisatie in het leven heeft geroepen
die de nodige ondersteuning kan bieden bij de uitvoering en de controle bij de naleving van de
Landsverordening.
De omvang van de taken en werkzaamheden die in het kader van de implementatie van de
Landsverordening (enerzijds), en de omvang van de portefeuille van de minister-president
(anderzijds), rechtvaardigen het inrichten van bredere ondersteuning voor de minister-president.
Conclusie
De formateur is geen door de Staatsregeling geïnstitueerd bestuursorgaan dus maakt de formateur
geen deel uit van de regering (een bestuursorgaan). In tegenstelling tot de minister-president
hoeft de formateur geen ministeriële verantwoording af te leggen aan de Staten.
Voor zowel de formateur als de minister-president, is het nagenoeg onmogelijk om de uit de
Landsverordening voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden, zonder de nodige
ondersteuning van derden uit te voeren.

4.2.9. De controle op de handhaving en naleving van de Landsverordening na
formatie van een kabinet en na afloop van de zittingsperiode
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Bij de analyse van dit thema is gekeken naar de wijze waarop de handhaving en naleving plaatsvinden
gedurende het proces van formatie en na afloop van de zittingsperiode van een minister.
Zoals reeds vermeld heeft de Landsverordening een aantal taken en verantwoordelijkheden aan de
minister-president toebedeeld; zo wordt zowel van de minister-president als van de kabinetformateur verwacht dat hij/zij een oordeel velt over het wel of niet kunnen bekleden van het
ministersambt door de door politieke partijen voorgedragen kandidaat-ministers.
De in de artikelen 10, tweede lid, en 14, derde lid, van de Landsverordening gebezigde term ‘naar het
oordeel’ wordt door de uitvoerende instanties en de desbetreffende ambtsdragers per definitie als te
subjectief ervaren, waardoor ervoor wordt gepleit dat de wetgever concrete richting geeft die tot een
gedegen toepassing van de taken in kwestie zouden moeten leiden.
Volgens respondenten stelt de Landsverordening onvoldoende kader ten aanzien van de invulling van
de integriteitnormen en het belang van het voorkomen van belangenverstrengeling.
De bedoeling van de wetgever om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen blijkt, aldus
respondenten, echter niet uit de Landsverordening en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regeling.
Dit brengt met zich mee dat het toetsen van casuïstiek door het Openbare Ministerie en het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie lastig is, aldus respondenten.
Met een kapstokartikel voor gedragingen en situaties waarin op dit moment niet is voorzien, of die
niet zijn omschreven, wordt het toetsingskader breder.
Om in de toekomst discussies te vermijden over onder meer het onderdeel dat iedere mogelijke
schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden, wordt door respondenten voorgesteld
om in de MvT duidelijke kaders vast te leggen. Daarmee kunnen zaken, aldus respondenten, minder
persoonlijk en meer beleidsmatig worden aangepakt en geeft het de formateur en de ministerpresident een helder kader om hun werk te kunnen uitvoeren.
Door respondenten wordt eveneens verzocht om in de MvT stil te staan bij de situatie dat kandidaatministers die om welke redenen dan ook (tijdelijk) niet van onbesproken gedrag zijn, terugtreden of
gedwongen worden tijdelijk terug te treden.
Het niet naleven van de artikelen 13 en 14 van de Landsverordening is niet strafrechtelijk dan wel
anderszins gesanctioneerd. Door het ontbreken van een uitvoeringsregeling in de zin van artikel 1,
vierde lid, van de Landsverordening is (i) er geen zorgvuldige uitvoering gegeven aan veranderingen
in de situatie van ministers en hun gezinsleven en (ii) kan de minister(-president) die de informatie
verband houdende met de artikelen 13 en 14 niet doorgeeft, feitelijk niet worden aangesproken.
Voorts ontbreken de uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Landsverordening tot op heden
met als gevolg dat geen nadere regels zijn vastgesteld met betrekking tot bewaren en vernietigen van
documenten zoals vermeld in artikel 18, vierde lid en het reglement voor register zoals neergelegd in
artikel 19, vierde lid van de Landsverordening.
Voor zover het gaat over de deelname aan de besluitvorming ex artikel 21 van de Landsverordening
geldt, volgens respondenten, dat het hier gaat om besluitvorming door de gehele Raad van Ministers.
In de gevallen waarbij een lid van de Raad van Ministers niet heeft voorkomen dat op een met dit
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artikel strijdige wijze besluitvorming plaatsvindt, treft ook de Raad van Ministers als geheel een
verwijt rond de besluitvorming in dat traject.
In die zin zou er sprake zijn van medeschuld, dan wel medeverantwoordelijkheid, voor de eventueel
gewekte schijn van belangenverstrengeling door de Raad van Ministers die de wetgever juist heeft
willen voorkomen.
Er ontbreken naar het oordeel van bepaalde respondenten – behalve voor de medeschuld dan wel
medeverantwoordelijkheid van andere ministers - ook sluitende regelingen in de Landsverordening.

Conclusie
De Landsverordening biedt onvoldoende kader ten aanzien van de invulling van de
integriteitnormen en het belang van het voorkomen van belangenverstrengeling.

Besluitvorming in de Raad van Ministers in het kader van de Landsverordening
De minister wordt geacht in de vergaderingen van de Raad van Ministers geen deel te nemen aan de
besluitvorming over (enerzijds) de zakelijke belangen die hij (op grond van artikel 10, eerste lid) op
afstand heeft gezet, en (anders) over zaken die de belangen raken van zijn/haar gezinsleden, zijn
bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad of die van zijn echtgenoot of partner.
Indien zich een dergelijk geval voordoet, draagt de minister (in voorkomende gevallen) een te zijner
beslissing staande zaak aan de Raad van Ministers voor besluitvorming over, waarbij hij/zij is
uitgesloten van deelname aan die besluitvorming.
Zoals bekend25, geschiedt de besluitvorming in de Raad van Ministers bij meerderheid van stemmen
en dragen alle ministers voor die besluitvorming een collectieve verantwoordelijkheid.
Hier wordt door respondenten de overigens niet zonder meer juiste redenering gehanteerd dat
eenieder die weet dat iemand een strafbaar feit heeft begaan en niets heeft gedaan om dat strafbaar
feit te voorkomen/tegen te gaan medeschuldig is aan dat gepleegde strafbaar feit.
Het is uit hoofde van deze collectiviteit dat respondenten ervan uitgaan dat de medeschuld dan wel
medeverantwoordelijkheid aanwezig wordt geacht bij alle ministers die in de Raad van Ministers
deelnemen aan een besluitvorming die strijdig is met artikel 21 van deze Landsverordening. De
respondenten gaan voorbij aan het feit dat de andere ministers, teneinde aangifte te kunnen doen
van een gepleegd strafbaar feit, hiervan ook kennis zouden moeten dragen.
Het feit dat de Landsverordening de informatie die de minister-president van ministers ontvangt als
vertrouwelijk bestempelt en op de minister-president heel nadrukkelijk een geheimhoudingsplicht
heeft gelegd, zou het volledig moeten worden uitgesloten dat een andere minister via de ministerpresident van de ontvangen informatie kennis zou dragen.
25
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Indien zulks het geval zou zijn dan kan er sprake zijn van het feit dat de minister-president zijn
geheimhoudingsplicht geschonden heeft. Voor ministers bestaan naast de politieke ministeriële
verantwoordelijkheid ook een strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Een andere opmerking volgens de respondenten, bij het streven om de bepalingen van de
Landsverordening na te leven, is dat men qua integriteit tot op zekere hoogte dingen kan vaststellen,
maar de belangen en schijn van belangenverstrengeling, die is minder precies; ze vragen zich af hoe
ver je ermee hoort te gaan. Zo zou, na de aanvankelijke medische test van een kandidaat-minister,
bijvoorbeeld drugsgebruik tijdens de kabinetsperiode, moeilijk door de minister-president te
controleren zijn.

Conclusie
In het kader van de besluitvorming in de Raad van Ministers, waarbij sprake is van een
besluit dat in strijd is met deze Landsverordening, kunnen de ministers niet
verantwoordelijk worden gesteld voor hun besluitvorming in de Raad van Ministers. Dit
gezien het feit dat zij geen kennis hebben van de resultaten van het onderzoek en de
inhoud van gesprekken en correspondentie tussen de kabinetsformateur en de kandidaatminister. Deze gesprekken en correspondenties zijn vertrouwelijk.

4.2.10. De informatiebewaring ter controle na aftreden
Bij de analyse van dit thema is gekeken naar de wijze hoe de controle na aftreden is geregeld in de
Landsverordening en hoe dit in praktijk geschiedt.
In artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening is bepaald welke documenten ingediend moet
worden bij griffier (de vestigingsgriffier van de vestiging in Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie). In het tweede lid is de bewaartermijn vastgesteld, namelijk vijf jaren na afloop van de
ambtsperiode van de desbetreffende minister.
In artikel 18, vierde lid, van de Landsverordening is bepaald dat met betrekking tot het bewaren en
vernietigen van de documenten, bedoeld in het eerste lid, door de Minister van Algemene Zaken en
de Minister van Justitie gezamenlijk bij ministeriele regeling met algemene werking nadere regels
kunnen worden vastgesteld.
In de memorie van toelichting op de Landsverordening is opgenomen dat voor het bewaren en
vernietigen van documenten regels dienen te worden gesteld die onder andere voorschriften
bevatten voor een deugdelijke bewaring van gegevens en het aanwijzen welke personen toegang
heeft tot die informaties.
Conclusie
De uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Landsverordening en zien op het bewaren
en vernietigen van documenten zijn niet uitgevaardigd, met als gevolg dat geen nadere
regels zijn vastgesteld met betrekking tot het bewaren en vernietigen van documenten zoals
vermeld in artikel 18, vierde lid en het reglement voor het register zoals neergelegd in artikel
19, vierde lid van de Landsverordening.
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4.2.11. Reflectie aan de hand van (wetenschappelijke) publicaties
Deze paragraaf gaat in op de reactie van staatsrechtschrijvers op de Landsverordening en de
implementatie ervan.
Reeds bij de publicatie van de Landsverordening screening kandidaat-ministers, die voorschrijft dat
alle te benoemen ministers conform deze wet gescreend moeten worden, hebben
staatsrechtschrijvers26 zich onder meer gebogen over de wettelijke grondslag van deze regelgeving,
het daarin voorgeschreven vereiste van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor de
wijziging daarvan, de eventuele doorkruising van de in ons staatsrecht erkende vertrouwensregel en
de eventuele strijdigheid met de onschuldpresumptie zoals verankerd in internationale
mensenrechtenverdragen (zoals het EVRM). In dit kader zijn artikelen verschenen in onder andere
het Caribisch Juristenblad, het verslag van de Raad voor de Rechtshandhaving en in kranten.
Volgens de schrijvers behoort de integriteit van bestuurders tot het algemeen belang en bestuurders
van het land zouden in staat moeten zijn om hun ambt op de juiste wijze te vervullen en de
handhaving van orde en recht met goed fatsoen van hun ambtenaren te eisen. Bewindslieden,
inclusief de minister-president, moeten gescreend worden op veiligheids- en integriteitrisico’s.
Volgens de schrijvers moet een wettelijke regeling een goede screening van kandidaatslieden
waarborgen.
Erkend wordt dat het in een democratische rechtsstaat ook vooral zou moeten gaan om de
bevordering van de kwaliteit van het openbaar bestuur in termen van “good governance”, de
deugdelijkheid van het bestuur dat onder de democratische controle de normen van de rechtsstaat in
acht neemt.
Een van de belangrijkste kenmerken van de rechtsstaat is namelijk dat het bestuur op een behoorlijke
wijze binnen zijn wettelijke bevoegdheden moet opereren: de legaliteitseis.
Deze legaliteitseis is verder ontwikkeld door de introductie van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur die in het bestuursrecht van alle delen van het Koninkrijk algemeen zijn aanvaard.
Hierdoor kan het overheidshandelen worden getoetst aan onder meer criteria van zorgvuldigheid,
onpartijdigheid, gelijkheid en verbod van willekeur. Voorts wordt van de overheid gevergd dat zij op
transparante wijze bepaalde procedures volgt en op integere wijze het algemeen belang dient.
Daarbij spelen een persoonlijke- en mentale instelling, en waarden als dienstbaarheid, openheid,
nauwgezet,
soberheid,
betrouwbaarheid,
onkreukbaarheid,
rechtvaardigheid
en
verantwoordelijkheidszin een belangrijke rol.
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De schrijvers maken zich zorgen over zowel de legaliteitseis van deze regelgeving als van hetgeen
daarin wordt geregeld.
Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van politieke partijen zelf om met acceptabele
kandidaten te komen; het is aldus een kwestie van de kiezers serieus nemen.
Het is (in beginsel) de kiezer die (via de parlementaire vertegenwoordiging) bepaalt wie het
vertrouwen krijgt om het land te besturen; reden waarom dit, voor zover er al eisen aan de
benoembaarheid van ministers mogen worden gesteld, in de Staatsregeling wordt geregeld. Sinds de
totstandkoming van de ongeschreven vertrouwensregel van het parlementaire stelsel kwam bij de
benoeming van ministers de vraag centraal of zij geacht werden het vertrouwen te genieten van een
parlementaire meerderheid. In die zin bepaalt de werking van de vertrouwensregel, sinds haar
totstandkoming, in belangrijke mate het verloop van de kabinetsformatie. Deze is erop gericht om
een kabinet te vormen dat geacht mag worden het vertrouwen te hebben van een meerderheid in de
Staten.
Tegen deze achtergrond is in de loop der tijd de vertrouwensregel als onderdeel van het
formatieproces verder tot ontwikkeling gekomen en werd deze later verankerd in de Staatsregeling,
hetgeen het sluitstuk is geweest van deze toenemende parlementaire invloed op het formatieproces.
Aan het democratische principe dat iedere burger in beginsel geacht mag worden voor benoeming
tot minister of minister-president in aanmerking te komen, mogen er om redenen aan het algemeen
belang ontleend, bepaalde beperkingen worden gesteld, maar mogen die beperkingen ons open
systeem niet méér aantasten dan strikt noodzakelijk is.
Volgens de schrijvers gaat het hier om staatsorganen die in de constitutie in het leven zijn geroepen
en dat het dus de constitutionele wetgever moet zijn die de nadere voorwaarden regelt, het kader
aangeeft en de uitwerking vervolgens aan de gewone wetgever overlaat.
Een van de staatsrechtschrijvers heeft een beschrijving gemaakt van de wijze van toetsing van de
geschiktheid voor het bekleden van het ambt van minister binnen het Koninkrijk. Hij heeft stil gestaan
bij de wettelijke vereisten voor de benoeming tot minister, de onderlinge overeenkomsten en de
verschillen daarin. De schrijver vermeldt dat Nederland voor de screening van aankomende ministers
een methode van “best practices” hanteert, die gebaseerd is op jarenlange traditie neergelegd in het
zogeheten Blauwe boek en een brief van de Nederlandse minister-president aan de Tweede Kamer
van de Staten Generaal in Nederland. In Curaçao en Sint Maarten is de screening geregeld in een wet
in formele zin. In Aruba is de screening geregeld bij landsbesluit. De achtergrond is echter voor elk
land identiek te weten het zoveel mogelijk waarborgen van de integriteit van het bestuur.
Verder heeft de schrijver geadviseerd om ten einde iedere twijfel ter zake de legaliteit weg te nemen;
daar waar nodig de Staatsregeling aan te passen opdat expliciet bepaald wordt dat ten aanzien van
de benoembaarheid van de minister nadere voorwaarden gesteld kunnen worden bij
Landsverordening.
Conclusie
Alle schrijvers zijn het erover eens dat voor de Landsverordening een juridische grondslag
ontbreekt, althans dat het aanbeveling verdient de grondslag, hetzij in de Staatsregeling, dan
wel in de Landsverordening duidelijk kenbaar te maken.
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4.2.12. De risico’s die de huidige formulering en toepassing van de wet met zich
meebrengen
In deze paragraaf is gekeken naar de risico’s die de huidige formulering en toepassing van de
Landsverordening met zich meebrengen.
De aandachtspunten die de revue zijn gepasseerd, wijzen uit dat, alhoewel de Landsverordening een
goede basis zou kunnen vormen voor een screening van kandidaat-ministers, er onduidelijkheid
bestaat over het legaliteitsvereiste waaraan de Landsverordening dient te voldoen en de vorm en
reikwijdte van de daarin opgenomen bepalingen.
Bepaalde respondenten zijn de mening toegedaan dat indien eventuele aanvullingen in de
Landsverordening en in de daaraan ten grondslag liggende Memorie van Toelichting niet worden
geëffectueerd het Openbaar Ministerie aan hem voorgelegde casuïstiek slechts zou kunnen toetsen
aan de algemeen geldende normen, waaraan een groot afbreuk- en procesrisico kleeft.
Het Openbaar Ministerie zal in een lastiger parket komen te zitten als de formateur en/of de
minister-president zich zouden kunnen vinden in de wijze van op afstand zetten van financiële
belangen terwijl die wijze van op afstand zetten naar algemene beginselen niet als zodanig zou
kunnen gelden.
Door voorgelegde casuïstiek niet alleen aan de algemene beginselen maar ook aan de door de
formateur en/of minister-president gehanteerde beginselen te moeten toetsen gaat het Openbaar
Ministerie op de stoel van de bestuurder dan wel de Staten zitten, hetgeen onwenselijk is.
Respondenten zijn van mening dat de Landsverordening een algehele update behoeft.
I.

Er wordt geopperd dat er risico bestaat dat de in de Landsverordening opgenomen
strafbepalingen niet in verhouding staan tot (in het juiste evenwicht zijn met) de strafbepalingen
die gelden ten aanzien van bijvoorbeeld de vermogensdelicten; reden waarom door
respondenten wordt aanbevolen deze te heroverwegen en waar nodig alsnog te herzien.

II.

Verder schrijft artikel 16, derde lid van de Landsverordening, voor dat indien de minister als
verdachte wordt aangemerkt in een lopend strafrechtelijk onderzoek ter zake enig misdrijf,
hij/zij met onmiddellijke ingang zijn/haar ontslag zou moeten indienen bij de Gouverneur. De
vrees bestaat dat deze bepaling niet strookt met de onschuldpresumptie, vervat in de artikelen
6 tot en met 11 van het EVRM.

III.

De bepaling van de Landsverordening die voorschrijft dat een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen is vereist voor de wijziging van de desbetreffende regeling, wijkt af van de in de
Staatsregeling voorgeschreven procedure voor de totstandkoming van een Landsverordening.
De Staatsregeling gaat uit van slechts een gewone meerderheid van stemmen voor de
totstandkoming van een Landsverordening.
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IV.

De kandidaat-minister verstrekt (algemene) toestemming voor het opvragen van informatie.
De kabinetsformateur, dan wel de ondervoorzitter van de Raad van Advies, zou evenwel – in
geval er een ernstig vermoeden bestaat dat de bescherming van de belangen, bedoeld in artikel
2, eerste lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao wordt bedreigd - het Hoofd
van de Veiligheidsdienst Curaçao om een verdergaand onderzoek naar de desbetreffende
kandidaat kunnen verzoeken.
In de wet is niet opgenomen onder welke omstandigheden nader onderzoek zou kunnen
worden gevraagd: in welke gevallen er sprake zou kunnen zijn van een ernstig vermoeden dat
een verzoek tot nader onderzoek zou kunnen rechtvaardigen. Respondenten zijn de mening
toegedaan dat dit in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

V. Tot slot werd aangevoerd dat het in het kader van een lopend onderzoek (van de FIU, een
buitenlandse FIU, dan wel van de PG c.q. een opsporingsinstantie), het niet wenselijk zou zijn dat
de kandidaat-minister op de hoogte is van een zodanig onderzoek. Hierin lijkt er een risico te
schuilen, gezien het feit dat artikel 7, tweede lid, van de Landsverordening aangeeft dat aan de
kandidaat de reden van het niet-voordragen zou moeten worden medegedeeld. Dit risico valt
overigens door de procureur-generaal te mitigeren door af te zien van het geven van een
verklaring in de zin van artikel 3 van de Landsverordening dat de kandidaat-minister verdachte is
in een lopend onderzoek indien het belang van het onderzoek zich daartegen verzet.
Ondanks het feit dat op grond van artikel 35 van de Landsverordening bescherming
persoonsgegevens27 welke Landsverordening onverminderd van toepassing zou moeten worden
geacht (althans waarvan de werking niet is uitgesloten) inzage mag worden geweigerd, zal de
kandidaat kennis hebben bekomen van het onderzoek.
Artikel 64, tweede lid, onder(deel) a, van de Staatsregeling bepaalt dat door de regering over een
ontwerp van een Landsverordening de Raad van Advies wordt gehoord.
In het licht van de reeds geformuleerde opinies/stellingen en de veronderstelde gebreken die aan de
Landsverordening kleven, wijkt het oorspronkelijk ontwerp op grond waarvan de genoemde
adviesinstanties advies werd ingewonnen, sterk af van de vastgestelde (geldende) Landsverordening.
De discussie c.q. onduidelijkheid die thans aan de orde is, houdt verband met de in de
Landsverordening opgenomen wijzigingen/veranderingen die na de uitgebrachte adviezen door de
adviesinstanties zijn verricht.
Het betreft onder andere onderwerpen zoals:
a) de medeschuld van ministers (artikel 24) bij handelingen van ministers in strijd met artikel
21;
b) de strafbaarstelling (artikel 23) van de kabinetsformateur, bij het handelen in strijd met
artikel 7, eerste lid, onder a. tot en met f. of artikel 12;
c) het indienen van ontslag door de minister met onmiddellijke ingang bij de Gouverneur,
indien de minister als verdachte wordt aangemerkt (artikel 16, derde lid);
d) het opvragen van informatie bij de FIU (artikel 2, eerste lid onder d. en f.);
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e) het vereiste van twee derde meerderheid van het aantal zitting hebbende leden voor de
wijziging van de Landsverordening (artikel 29).

De noodzaak die er bestond om het gewijzigde ontwerp (thans vastgestelde Landsverordening)
wederom ter toetsing aan deze adviesinstanties voor te leggen, is overduidelijk.
Conclusie
De respondenten zijn van mening dat de Landsverordening gereviseerd moet worden gezien
de risico’s die de huidige formulering en toepassing van de wet met zich meebrengen.
De wijzigingen in de Landsverordening ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn dermate
groot dat sprake is van een volledig nieuw ontwerp dat aan wetstechnische- en juridische
toetsing aan de adviesinstanties wederom had moeten worden voorgelegd, hetgeen niet is
gebeurd.

Vermeende onevenredigheid tussen de strafbepalingen opgenomen in de Landsverordening t.o.v.
vermogensdelicten.
Strafbepalingen in de Landsverordening
In de Landsverordening werden – in het belang van de privacy van de actoren in het proces en
teneinde integere ministers te garanderen – een aantal regels ingebouwd, die zich als volgt laten
vertalen:
a) enige verbodsbepalingen: het verbod aan de kabinetsformateur om enige voordracht tot de
benoeming van een kandidaat te doen of te bevorderen, (enerzijds) indien die zich niet
verdraagt met de uitkomst van enig in dit kader verricht onderzoek en voorts indien hij/zij
bekend is met bepaalde met name genoemde feiten en (anderzijds) indien hij/zij zich niet
kan verenigen met afspraken inzake het op afstand zetten van de zakelijke belangen en de
regeling betreffende de betaling van belastingen of premies; de strikte nakoming van
afspraken: de verplichting bij de kandidaat of, na zijn benoeming, door de minister, tot het
uitvoeren van gemaakte afspraken binnen een door de formateur te bepalen termijn, doch
uiterlijk binnen 3 maanden na de benoeming
b) een (1) inlichtingenplicht en (2) verbod tot deelname aan de besluitvorming over bepaalde
aangelegenheden (deelnameverbod):
i.
inlichtingenplicht: de verplichting van de kandidaat-minister en/of zijn/haar
gezinsleden om, ieder afzonderlijk, bij de kabinetsformateur een schriftelijke
verklaring in te dienen, overeenkomstig het door de Minister van Algemene Zaken
bij ministeriële regeling met algemene werking vast te stellen model, ten aanzien
van hun zakelijke belangen, nevenfuncties en nevenwerkzaamheden;
ii.
deelnameverbod: het verbod om in de Raad van Ministers deel te nemen aan de
beraadslaging en besluitvorming over (1) zakelijke belangen die hij/zij op afstand
heeft gezet, en (2) zaken die de belangen raken van zijn/haar gezinsleden.
c) een geheimhoudingsplicht: het verbod aan eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de
Landsverordening, tot de opzettelijke schending van de plicht tot geheimhouding.
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Deze zekerheden werden omgezet in strafbepalingen, bij overtreding waarvan door de strafrechter
een geldboete of een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.
De term ‘vermogensdelict’ is een ingewikkelde verzamelnaam voor allerlei soorten strafbare feiten
uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij om feiten waar iemand zelf beter van wordt,
vandaar ook de term ‘vermogen’. Er kan hierbij worden gedacht aan strafbare feiten zoals onder
meer diefstal, heling, oplichting, verduistering en het witwassen. In de Landsverordening zijn er heel
concreet geen vermogensdelicten opgenomen.
De Landsverordening legt de kabinetsformateur en – in voorkomende gevallen - de ondervoorzitter
van de Raad van Advies de verplichting op om ervoor te waken dat de kandidaat-ministers niet
eerder werden veroordeeld ter zake van enig misdrijf en zich ervan te overtuigen dat tegen een
kandidaat-minister geen lopend strafrechtelijk onderzoek gaande is.
In dit verband wordt verwezen naar artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) en artikel 199 van
het Wetboek ban Strafvordering (Sv).
1) artikel 1 Sr.: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling;
2) artikel 199 Sv.: Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte
te doen terwijl de belanghebbende tot het doen van klacht bevoegd is.
Ten aanzien van de ter kennis gekomen feiten kan door degene die daarvan kennis draagt aangifte
worden gedaan, waarna in beginsel het vermoeden van het plegen van strafbare feiten door het
Openbaar Ministerie zal worden onderzocht. Bij eventuele veroordeling zal de strafrechter moeten
uitgaan van de in het Wetboek van Strafrecht opgenomen strafmaat.
Bij invoering van de straffen in de Landsverordening en de vaststelling van de hoogte van de straffen
is de wetgever ongetwijfeld uitgegaan van de aard en ernst van de overtreding, en heeft aansluiting
gezocht bij andere wettelijke regelingen en de daarbij aangehouden strafmaat, en daarmee rekening
gehouden in het kader van het evenredigheidsbeginsel.
Het is aan de strafrechter ten aanzien van de hem, in elk voorkomend geval ter beoordeling
voorgelegde casuïstiek, met inachtneming van de op dat moment voor hem aannemelijk geworden
feiten en omstandigheden, de mate waarin het feit aan de overtreder kan worden verweten en
daarbij zo nodig rekening moet houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is
gepleegd en zonder terughoudendheid in de zaak te voorzien.
De rechter heeft aldus zijn oordeel over de door hem voorgelegde casuïstiek te vormen met
inachtneming van de voor hem aannemelijk geworden omstandigheden over de ernst van de
overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de omstandigheden
waarin de overtreder op dat moment verkeert.
Van het opleggen van straf wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid
ontbreekt dan wel indien er dringende redenen aanwezig zijn om van het opleggen van een straf af te
zien.
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Dat de kandidaat-minister of zijn/haar gezinsleden bij het invullen van de desbetreffende verklaring
de hulp heeft ingeroepen van derden en dat het in samenhang doornemen van de verstrekte
gegevens aanleiding had kunnen zijn om nadere vragen te stellen, is geen reden om te oordelen dat
overtreder van deze onjuiste informatieverstrekking geen verwijt treft.
In deze situatie doet ook de omstandigheid dat kandidaat-minister, naar de Raad aanneemt, bij het
invullen van de verklaring niet het oogmerk had om onjuiste informatie te verstrekken aan de
verwijtbaarheid niet af.
Dit laat onverlet dat de kabinetsformateur, bij een meer voortvarende controle op aangeboden
verklaring, eventuele onjuistheid van de verstrekte gegevens veel eerder had kunnen onderkennen.
Conclusie
De overtredingen opgenomen in de Landsverordening zijn geen vermogensdelicten met als
gevolg dat de vrees voor de vermeende onevenredigheid met de straffen van vermogensdelicten
ongegrond is.

Ontslag ingevolge artikel 16, derde lid van de Landsverordening
Zoals reeds onder de kop “Toetsing aan de Staatsregeling van Curaçao, EVRM, BUPO-verdrag” is
vermeld, strookt de zojuist aangehaalde bepaling - rekening houdend met de door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 11 februari 2015, in een belangrijke uitspraak
– niet met de zogeheten onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM).
De ABRvS komt in die uitspraak namelijk voor het eerst tot het oordeel dat de reikwijdte van de
onschuldpresumptie niet beperkt is tot strafrechtelijke procedures, maar zich in een voorkomend
geval ook kan uitstrekken tot een bestuursrechtelijke procedure. 28 De ABRvS overweegt in dat
verband dat indien in een bestuursrechtelijke procedure wordt teruggevallen op i) het feit dat een
strafrechtelijke procedure aanhangig is of ii) op een nog niet onherroepelijke veroordeling, dit een
zodanige band tussen de bestuursrechtelijke- en de strafrechtelijke procedure meebrengt, dat de
onschuldpresumptie in de bestuursrechtelijke procedure van toepassing is. Een risico hierbij is dat
toepassing van bedoeld artikel dan strijdigheid oplevert met artikel 6, tweede lid, van de EVRM.
Ook dit artikel zal indien de Landsverordening in stand wordt gehouden moeten worden gewijzigd
dan wel worden geschrapt.
Conclusie
Artikel 16, derde lid van de Landsverordening levert strijdigheid op met artikel 6, tweede lid
van de EVRM.

Inzake de controle van activiteit van (kandidaat-)minister via de Kamer van Koophandel (KvK)
28

ABRvS 11 maart 2015, ECLI:NL: RVS:2015:331
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Op grond van artikel 2, eerste lid, van het Handelsregisterverordening is er een handelsregister,
waarin ondernemingen en rechtspersonen worden ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de
Landsverordening.
Tevens worden conform artikel 4, eerste lid, Handelsregisterverordening, naamloze
vennootschappen, besloten vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,
stichtingen, stichtingen particulier fonds en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid in het
Handelsregister ingeschreven.
Tot het doen van opgave ter inschrijving in het Handelsregister is conform artikel 5, eerste lid,
verplicht degene aan wie een onderneming toebehoort of, indien het de inschrijving betreft van een
aan een rechtspersoon toebehorende onderneming, ieder der bestuurders van de rechtspersoon.
De gedachte van de Landsverordening is juist dat elke schijn van integriteitsschending moet worden
voorkomen, hetgeen een verantwoordelijkheid legt op de ambtsdrager als voorbeeldig burger en op
de overheid als instantie voor wat betreft transparantie en zorgvuldig handelen.
Uit de rechtspraak blijkt dat je op de juistheid van de ingeschreven gegevens mag vertrouwen, tenzij
je weet of behoort te begrijpen dat die gegevens niet juist zijn. Je hoeft niet steeds voorafgaand aan
de transactie het Handelsregister te hebben geraadpleegd (HR 3 februari 1984, NJ 1984, 386 inzake
Café ’t Brouwertje).
Aan de hand van de statuten van de betreffende rechtspersoon moet gekeken worden of de juiste
procedure is gevolgd voor het aftreden van bestuursleden.
De Handelsregisterverordening regelt in artikel 12 de derdenbescherming. Op een feit dat door
inschrijving of deponering moet worden bekendgemaakt, kan tegenover derden die daarvan
onkundig waren geen beroep worden gedaan zolang de inschrijving of deponering niet heeft
plaatsgevonden. Degene aan wie de onderneming toebehoort, de ingeschreven rechtspersoon of
degene die enig feit heeft opgegeven of verplicht is enig feit op te geven, kan aan derden die daarvan
onkundig waren niet de onjuistheid of onvolledigheid van de inschrijving dan wel de deponering
tegenwerpen.
Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening is de kandidaat gehouden zijn zakelijke
belangen op afstand te zetten en zijn nevenfuncties en nevenwerkzaamheden neer te leggen. De
memorie van toelichting van dit artikel vermeldt dat het tot de verantwoordelijkheid behoort van de
kandidaat-minister en zijn gezinsleden om ten aanzien van de financiële en zakelijke belangen
waarheidsgetrouw en volledig alle relevante feiten te melden.
Iedereen is persoonlijk bevoegd om bij de Kamer van Koophandel informatie, inzake het
ingeschreven staan in het Handelsregister van personen, op te vragen.
Om te bekijken of een kandidaat-minister in strijd handelt met de Landsverordening moet er gekeken
worden naar hetgeen de kandidaat tijdens het onderzoek van de formateur heeft opgegeven. Als de
kandidaat naar waarheid alles heeft vermeld, dan ligt de eindverantwoordelijkheid bij de formateur
om vast te stellen of de kandidaat wordt voorgedragen.
Tevens kan de Kamer van Koophandel ook als onderzoeksinstantie worden opgenomen in de
Landsverordening.
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Conclusie
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel een juridische basis biedt voor het feit dat iemand
actief is als bestuurder van een rechtspersoon.

Inzake de nevenwerkzaamheden in de Landsverordening en de nevenwerkzaamheden in de
Landsverordening Materieel ambtenarenrecht (LMA)
Nevenactiviteiten:
De rechtspositie van ambtenaren van het Land wordt beheerst door de Landsverordening materieel
ambtenarenrecht (‘LMA’). Niet alle activiteiten die de ambtenaar naast zijn ambt kan verrichten,
vallen onder het begrip nevenwerkzaamheden, daarom bevat artikel 51 LMA een definitie van
nevenwerkzaamheden. Op grond van artikel 51 LMA zijn nevenwerkzaamheden de werkzaamheden
die de ambtenaar naast zijn ambt uitoefent of gaat uitoefenen op grond van een dienstbetrekking, in
het kader van het drijven van nering of handel of ter vervulling van een besturende, beherende of
toezichthoudende functie. Daaronder vallen niet politieke activiteiten en vakbondswerk.
Volgens artikel 52, eerste lid, LMA verricht de ambtenaar geen nevenwerkzaamheden waardoor een
goede vervulling van de betrokken functie of een goed functioneren van de betrokken dienst in
redelijkheid niet of niet meer is verzekerd. Artikel 52, tweede lid, LMA regelt dat de ambtenaar die
nevenwerkzaamheden verricht of gaat verrichten, daarvan schriftelijk opgave moet doen aan het
hoofd van dienst.
Teneinde die gedragsregel controleerbaar te maken is een systeem ontwikkeld waarin de ambtenaar
verplicht is om zijn nevenwerkzaamheden te melden, het hoofd van dienst die melding toetst en
vervolgens de melding en het resultaat van de toetsing registreert. Het hoofd van dienst toetst de
gemelde nevenwerkzaamheden. Bij die toets gaat het niet alleen om de vraag of er daadwerkelijk
sprake is van zaken als belangenverstrengeling, botsing van belangen, schade aan het aanzien van het
ambt en onvoldoende beschikbaarheid. Van belang zijn ook de nevenwerkzaamheden waarbij er een
risico bestaat dat het functioneren van de ambtenaar of dat van de betrokken dienst wordt
belemmerd.
De toets door het hoofd van dienst van gemelde nevenwerkzaamheden mag niet zo ver gaan dat elk
risico wordt uitgesloten. Van de nevenwerkzaamheden die de belangen van de dienst kunnen raken,
moet het hoofd van dienst afwegen of een bepaald risico in redelijkheid niet meer te accepteren is.
Bovendien is het in lang niet alle gevallen waarin nevenwerkzaamheden voor de integriteit van het
openbaar bestuur een bepaald risico inhouden, noodzakelijk om die nevenwerkzaamheden te
verbieden.

46

Op grond van artikel 2 van de LMA worden ministers niet als ambtenaren beschouwd. Hierdoor is het
onjuist om aansluiting te zoeken bij de formulering in de LMA. De Landsverordening kent zelf een
definitie voor nevenfunctie en nevenwerkzaamheden. De invulling van een formulering in een
bepaalde wet- of regelgeving hoeft niet ingevuld te worden met de betekenis die een andere wet
hieraan toekent.
Echter valt er wel iets voor te zeggen aangezien nevenwerkzaamheden bij een ambtenaar onder
bepaalde voorwaarden worden toegestaan. Een van deze voorwaarde is de toestemming van het
hoofd van dienst.
Hiermede wordt een controlemechanisme vastgesteld ter waarborging van een integer handelen van
de betrokken ambtenaar. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de moeilijke opgave bij
elke kandidaat-minister die uit de privésector komt. Immers, thans moet hij of zij alles opgeven om
de functie te kunnen aanvaarden. Dit staat op gespannen voet met het proportionaliteitsbeginsel
welke in het bestuursrecht heel belangrijk is.
Het proportionaliteitsbeginsel stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een
bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die
maatregel. In het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde
doel.
Conclusie
De minister is niet gelijkgesteld aan een ambtenaar. De wetgever dient bij het opnemen van
bepalingen met betrekking tot nevenwerkzaamheden en nevenfuncties ten behoeve van
ministers, rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel. Een systeem waarbij toestemming
wordt verzocht en verleend door de formateur of minister-president biedt mogelijk een oplossing.
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5 Samenvatting en Conclusie
Dit hoofdstuk bevat de samenvatting van de conclusies die in het vorige hoofdstuk op de
verschillende thema’s zijn geformuleerd. Aan de hand daarvan worden de onderzoeksvragen
beantwoord die in het begin van hoofdstuk 4 zijn opgesomd.

5.1 De (deel)conclusies
Deze paragraaf bevat een overzicht van de (deel)conclusies die in hoofdstuk 4 zijn getrokken op basis
van de analyses.

De doelstelling van de Landsverordening
De doelstelling van de Landsverordening is niet duidelijk genoeg geformuleerd hetgeen met zich
meebrengt dat de respondenten vaak een eigen (wellicht tegenstrijdige) interpretatie aan de
Landsverordening geven; aanpak/handelen geschiedt dan conform de aan de Landsverordening
gegeven interpretatie.
De reikwijdte van de Landsverordening
Het is de wetgever niet toegestaan om als wet bedoelde algemene regels uit te vaardigen zonder
daartoe een expliciete regelgevende bevoegdheid te bezitten. Artikel 86 Staatsregeling zou als
grondslag kunnen fungeren doch wordt als zodanig niet genoemd in de Landsverordening (of de
memorie van toelichting).
De interpretatie en leemtes van de Landsverordening
Als de wetgever het wenselijk acht om informatie van de partner/echtgenoot van de kandidaatminister te verstrekken, dan dient de Landsverordening en het desbetreffende aanvraagformulier
aangepast te worden.
De Landsverordening biedt onvoldoende waarborgen bij het voordragen van een kandidaat-minister
in het geval dat in zijn directe omgeving een persoon is over wie informatie over (verdenking van)
criminele gedragingen aanwezig is of kan zijn. Conform artikel 3 respectievelijk artikel 6 van de
Landsverordening kunnen de FIU en de PG hun onderzoek niet uitbreiden tot de directe omgeving
van de kandidaat.
Duidelijker en specifieker in de memorie van toelichting van de Landsverordening aangeven wat
onder de begrippen wordt verstaan. De voorwaarden voortkomende uit artikel 9 van de
Landsverordening (inhoudende de schriftelijke verklaringen en kennisgevingen vóór benoeming door
de kandidaat en zijn gezinsleden) moeten in de memorie van toelichting worden geëxpliciteerd.
De informatievergaring in relatie tot de doelstelling(en)
De informatie die door de instanties in het kader van hun doelstelling wordt vergaard, wordt ook
voor andere doeleinden gebruikt. Het huidige gebruikte toestemmingsformulier dat een kandidaatminister moet invullen bevat slechts een algemene instemming met screening.
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Het geeft geen expliciete toestemming voor specifieke onderzoeken, noch voor verstrekking van de
resultaten van de onderzoeken.
De informatieverstrekking aan de formateur door de instanties betrokken bij de Landsverordening
Met het ontbreken van de nodige bevoegdheid verleend bij MB aan de PG om aan de Gouverneur,
kabinetsformateur en aan de ondervoorzitter van de Raad van Advies informatie te verstrekken, is
artikel 3 van de Landsverordening in strijd met het artikel 13 van Landsverordening op justitiële
documentatie en op de verklaring omtrent gedrag.
De Gouverneur, de kabinetsformateur en de ondervoorzitter van de Raad van Advies zijn niet
vermeld in de Lv Mot. Naar aanleiding hiervan is artikel 6 van de Landsverordening in strijd met
artikel 4 en 6 van de Lv Mot.
Het verstrekken van informatie aan de Gouverneur, de kabinetsformateur en aan de ondervoorzitter
van de Raad van Advies is niet opgenomen in de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao. Dit
heeft tot gevolg dat artikel 4 van de Landsverordening in strijd is met artikel 11 van de
Landsverordening VDC.
Artikel 5 van Landsverordening is niet in strijd met de Algemene Landsverordening Landsbelastingen
en Landsverordening Sociale Verzekeringsbank.
De verhouding tussen de uitvoering/werking van de Landsverordening, en die van de
Staatsregeling, het Internationaal recht en democratische beginselen
Inzake de Staatsregeling: De Staatsregeling laat geen gekwalificeerde meerderheid toe bij de
besluitvorming door de Staten. Indien de Regering (lees: de wetgever) het nemen van besluiten door
de Staten met gekwalificeerde meerderheid wenselijk acht dan zou de Staatsregeling gewijzigd
moeten worden.
Inzake de noodzakelijkheidstoets: Naleving van de Landsverordening levert als resultaat op dat een
grotere groep dan die waarop het strafrechtelijke ambtsverbod van toepassing is van het
ministerschap wordt uitgesloten. Aangezien de onderhavige inmenging niet van beperkte aard is en
de ‘pressing social need’ niet uitdrukkelijk uit de Landsverordening (en de toelichting daarop) blijkt,
zou de beoogde uitzondering c.q. het weren niet aan de proportionaliteitstoets kunnen voldoen. De
uitzondering c.q. het weren waartoe de Landsverordening strekt zou zeer moeilijk in verhouding
kunnen staan tot het met de beperking te dienen doel.
Inzake de onschuldpresumptie: de bepalingen van de Landsverordening druisen in tegen de
onschuldpresumptie van artikel 6, tweede lid, van het EVRM.
Inzake de evenredigheidstoets: Het besluit van het Openbaar Ministerie om iemand als verdachte
aan te merken of van een financiële instelling om één of meer transacties van betrokkene als
ongebruikelijk aan te melden, is in strijd met het specialiteitsbeginsel als dit als basis dient om deze
persoon niet voor te dragen voor het ministersambt.
De compleetheid en wenselijkheid van de in de wet genoemde onderzoeksinstanties
De toebedeelde taken aan de onderzoeksinstanties zijn mogelijk in strijd met de taken neergelegd in
de respectievelijke Landsverordeningen en kunnen onvolkomenheden opleveren.
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De werkwijze en ondersteuning van de formateur/minister-president
De formateur is geen door de Staatsregeling geïnstitueerd bestuursorgaan dus maakt de formateur
geen deel uit van de regering (een bestuursorgaan). In tegenstelling tot de minister-president hoeft
de formateur geen ministeriële verantwoording af te leggen aan de Staten.
Voor zowel de formateur als de minister-president, is het nagenoeg onmogelijk om de uit de
Landsverordening voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden, zonder de nodige ondersteuning
van derden uit te voeren.
De controle op de handhaving en naleving van de Landsverordening na formatie van een kabinet
en na afloop van de zittingsperiode
De Landsverordening biedt onvoldoende kader ten aanzien van de invulling van de integriteitnormen
en het belang van het voorkomen van belangenverstrengeling.
In het kader van de besluitvorming in de Raad van Ministers, waarbij sprake is van een besluit dat in
strijd is met deze Landsverordening, kunnen de ministers niet verantwoordelijk worden gesteld voor
hun besluitvorming in de Raad van Ministers. Dit gezien het feit dat zij geen kennis hebben van de
resultaten van het onderzoek en de inhoud van gesprekken en correspondentie tussen de
kabinetsformateur en de kandidaat-minister. Deze gesprekken en correspondenties zijn
vertrouwelijk.
De informatiebewaring ter controle na aftreden
De uitvoeringsregelingen die voortvloeien uit de Landsverordening en zien op het bewaren en
vernietigen van documenten zijn niet uitgevaardigd, met als gevolg dat geen nadere regels zijn
vastgesteld met betrekking tot het bewaren en vernietigen van documenten zoals vermeld in artikel
18, vierde lid en het reglement voor het register zoals neergelegd in artikel 19, vierde lid van de
Landsverordening.
Reflectie aan de hand van (wetenschappelijke) publicaties
Alle schrijvers zijn het erover eens dat voor de Landsverordening een juridische grondslag ontbreekt,
althans dat het aanbeveling verdient de grondslag, hetzij in de Staatsregeling, dan wel in de
Landsverordening duidelijk kenbaar te maken.
De risico’s die de huidige formulering en toepassing van de wet met zich meebrengen
De respondenten zijn van mening dat de Landsverordening gereviseerd moet worden gezien de
risico’s die de huidige formulering en toepassing van de wet met zich meebrengen.
De wijzigingen in de Landsverordening ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn dermate groot dat
sprake is van een volledig nieuw ontwerp dat aan wetstechnische- en juridische toetsing aan de
adviesinstanties wederom had moeten worden voorgelegd, hetgeen niet is gebeurd.
De overtredingen opgenomen in de Landsverordening zijn geen vermogensdelicten met als gevolg
dat de vrees voor de vermeende onevenredigheid met de straffen van vermogensdelicten ongegrond
is.
Artikel 16, derde lid van de Landsverordening levert strijdigheid op met artikel 6, tweede lid van de
EVRM.
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De inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel biedt een juridische basis voor het
feit dat iemand actief is als bestuurder van een rechtspersoon.
De minister is niet gelijkgesteld aan een ambtenaar. De wetgever dient bij het opnemen van
bepalingen met betrekking tot nevenwerkzaamheden en nevenfuncties ten behoeve van ministers,
rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel. Een systeem waarbij toestemming wordt
verzocht en verleend door de formateur of minister-president biedt mogelijk een oplossing.

5.2 Samenvatting op basis van de onderzoeksvragen
In deze paragraaf komt de Commissie terug op de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 4.1 zijn
geformuleerd naar aanleiding van de opdrachtformulering aan de Commissie.
De onderzoeksvragen betreffen welke aandachtspunten zijn geconstateerd ten aanzien van:
1. de uitvoering van de Landsverordening;
2. interpretatie van (de bepalingen in) de Landsverordening;
3. volledigheid of onvolledigheid van de Landsverordening;
4. beoogde en niet-beoogde effecten van de Landsverordening;
5. eventuele overige aspecten (bijvoorbeeld politieke en praktische afwegingen).
De Commissie formuleert op basis van de conclusies de volgende antwoorden ten aanzien van de
aspecten van de Landsverordening die aandacht moeten krijgen in de aanbevelingen:
1.

De uitvoering van de Landsverordening;
Hierover concludeert de Commissie dat er aandacht nodig is voor een vermelding van de
wettelijke grondslag voor de Landsverordening op basis van de Staatsregeling, bijvoorbeeld
artikel 86 waarin is bepaald dat bij Landsverordening regels worden gesteld teneinde onder meer
de rechtmatigheid en integriteit van het bestuur en het bestuurlijk handelen te waarborgen.
Bij de informatievergaring inzake belastingen ontbreekt de mogelijkheid dat ook van een
echtgenoot/partner informatie kan worden opgevraagd.
Een punt van overweging is de vraag of het wenselijk is dat er nader onderzoek door de PG en de
FIU mogelijk moet zijn als er in de directe omgeving van een (kandidaat)minister personen zijn bij
wie sprake is van (een verdenking van) criminele handelingen. Die wenselijkheid hangt nauw
samen met een duidelijker formulering van de precieze doelstelling van de Landsverordening.
Bij de uitvoering van de wet zijn er verder knelpunten gesignaleerd over de beperkte en
algemene wijze waarop een kandidaat-minister toestemming verleent om een reeks heel
specifieke onderzoeken naar hem/haar te doen (justitieel, staatsveiligheid, fiscaal,
ongebruikelijke transacties, medisch). Er wordt slechts een algemene toestemming verleend, en
dat levert spanning op met de wettelijke ruimte die de betreffende instanties hebben om
informatie die zij hebben over een kandidaat-minister te delen voor het doel van de
Landsverordening. Dit is mede belangrijk omdat bij diverse betrokken instanties er een wettelijke
geheimhoudingsplicht geldt, en informatie over de kandidaat-ministers niet zonder meer in het
kader van de Landsverordening mag worden gedeeld met de formateur, minister-president of de
ondervoorzitter van de Raad van Advies.
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2.

Interpretatie van (de bepalingen in) de Landsverordening;
Hierover concludeert de Commissie dat er aandacht nodig is voor een betere beschrijving van de
doelstelling van de Landsverordening. Wat precies wordt beoogd met dit wetgevingsproduct kan
scherper worden omschreven om minder ruimte te bieden aan verschillende subjectieve
interpretaties. De doelstelling lijkt zich in de kern toe te spitsen op twee specifieke doelen: 1)
bescherming van de (kandidaat) minister tegen het risico van belangenverstrengeling, en 2)
beschermen van objectieve besluitvorming in de Raad van Ministers.
Verder concludeert de Commissie dat door het ontbreken van een helder normenkader in de wet
en beleidsregels inzake de (risico’s voor) integriteitsschending en belangenverstrengeling, er
geen basis is voor het kunnen maken van duidelijke afwegingen over wanneer de normen
zijn/worden overschreden. Dit maakt het voor de formateur/minister-president, die volgens de
wet “zijn oordeel” moet vellen lastig om dat oordeel specifiek te kunnen toetsen bij het afwegen
van geschiktheid voor het ministersambt. Terwijl er tegelijkertijd aan het niet nader
genormeerde “oordeel” vergaande strafbepalingen zijn gekoppeld bij overtreding. Het ontbreken
van een normenkader en nadere beleidsregels is ook van belang voor het Openbaar Ministerie
en de rechterlijke macht bij de toetsing van handelingen die mogelijk in strijd zijn met de
Landsverordening.

3.

Volledigheid of onvolledigheid van de Landsverordening;
Hierover concludeert de Commissie dat er onduidelijkheid bestaat over de begrippen “zakelijke
belangen”, “nevenfuncties” en “nevenwerkzaamheid”. Dit zou mede gelinkt moeten worden aan
de scherpere beschrijving van de doelstelling van de Landsverordening. Er is nu veel
onduidelijkheid over wanneer een zakelijk belang, nevenfunctie, of nevenwerkzaamheid precies
spanning of strijdigheid oplevert met de doelstelling van de Landsverordening. Ook is niet
duidelijk genoeg hoe het op afstand plaatsen van zakelijke belangen feitelijk dient te gebeuren.
Tevens voldoet de Landsverordening niet aan enkele belangrijke principes die zijn verankerd in
de Staatsregeling, het EVRM en het BUPO verdrag.
De Commissie concludeert verder dat er in de Landsverordening taken zijn toebedeeld aan
instanties die mogelijk in strijd zijn met wat ze mogen doen op basis van de betreffende voor
deze
instanties
specifieke
geldende
Landsverordeningen.
Ook
ontbreken
er
uitvoeringsregelingen voor het bewaren en vernietigen van documenten en voor het register.
De Commissie stelt ook vast dat veel van de onvolkomenheden die uit de evaluatie naar voren
komen mogelijk hadden kunnen worden voorkomen als het concept voor de Landsverordening
destijds wederom voor advies naar de wettelijke adviesinstanties was gestuurd, voordat het
wetsvoorstel aan de Staten werd aangeboden. De aanpassingen op een eerdere versie van de
Landsverordening die wel reeds van advies was voorzien, waren dermate groot, dat hernieuwde
advisering op zijn plaats was geweest.

4.

Beoogde en niet-beoogde effecten van de Landsverordening;
Hierover concludeert de Commissie dat er aandacht gewenst is voor de vraag of het op grond
van de huidige formuleringen in de Landsverordening gaat lukken om nog personen te vinden die
bereid zijn om formateur te worden, of het ministersambt willen bekleden, gezien de risico’s die
de specifieke strafbepalingen met zich meebrengen in relatie tot de niet eenduidig omschreven
doelstelling van de Landsverordening, het ontbreken van procedures, praktische richtlijnen en
personele ondersteuning, alsmede de onduidelijkheden rond bepaalde in de Landsverordening
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gebruikte termen zoals “zakelijke belangen”, “nevenfunctie” en “nevenwerkzaamheid” en het
ontbreken van een toetsingskader. Deze aspecten laten (te)veel onduidelijkheid en veroorzaken
onzekerheid over wat er vereist is om niet in strijd met de Landsverordening te handelen, zeker
nu daar relatief zware strafbepalingen aan zijn verbonden.
De Commissie stelt ook vast dat als een (kandidaat)minister onderwerp is van een justitieel
onderzoek, hij/zij dat normaal gesproken tot een bepaald moment in het onderzoek niet weet.
Dit dient mede om het verloop van het onderzoek niet te hinderen. De formateur c.q. ministerpresident dient echter aan een kandidaat mee te delen waarom hij/zij niet geschikt is voor het
ministersambt, waardoor de betrokkene, behoudens in het geval de PG die informatie niet deelt
met de formateur, op de hoogte wordt gesteld van onderzoek en daardoor mogelijk het
onderzoeksbelang geschaad kan worden.
5.

Eventuele overige aspecten (bijvoorbeeld politieke en praktische afwegingen).
Hierover concludeert de Commissie dat er te weinig praktische middelen en ondersteuning zijn
voor zowel de formateur als de (kandidaat)ministers. Zij worden verondersteld de
Landsverordening te kennen, zonder praktische hulpmiddelen zoals een handboek met
procedures en richtlijnen. Ook handelt de formateur, dan wel de minister-president, zonder
ondersteuning in praktische (lees: personele) zin. Dit betekent dat elke formateur c.q. ministerpresident op eigen wijze voor de uitvoering zorgdraagt.
De Commissie constateert dat het ontbreken van een normatief toetsingskader of beleidsregels,
en het ontbreken van een praktische handleiding bij de uitvoering van de Landsverordening,
gevolgen heeft voor het kunnen beoordelen van (de risico’s) voor belangverstrengeling van
(kandidaat)ministers. Hoewel de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer Koophandel op
grond van de Handelsregisterverordening gezien kan worden als een formele en feitelijke
vaststelling van een rol als bestuurder of commissaris in een rechtspersoon (onderneming of
stichting), brengt dit niet automatisch een (risico tot) belangenverstrengeling met zich mee. De
Landsverordening kent nu alleen de absolute bepaling dat alle nevenfuncties en
nevenwerkzaamheden beëindigd dienen te worden en zakelijke belangen op afstand moeten
worden gezet. Een normatief toetsingskader zou ruimte kunnen bieden voor het toestaan van
nevenfuncties, nevenwerkzaamheden en het erop na houden van zakelijke belangen die
onderbouwd, dan wel aantoonbaar, geen (risico voor) belangenverstrengeling of bevoordeling
bij besluitvorming door Raad van Ministers met zich meebrengt.
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6. Aanbevelingen
De Commissie had tot taak om ten aanzien van de Landsverordening te werken aan aandachtspunten
(verbeterpunten of punten van zorg) en te kijken naar de doeltreffendheid en effecten, maar ook de
niet-beoogde effecten van de Landsverordening in de praktijk.
De in het kader van dit rapport verrichtte onderzoeken en conclusies leiden tot de navolgende
aanbevelingen.
De hoofdaanbeveling is om de huidige Landsverordening te vervangen door een nieuwe
Landsverordening, gezien het grote aantal en ook het type aandachtspunten dat naar voren is
gebracht, waaronder enkele van fundamentele aard, waaronder mogelijke strijdigheid met de
Staatsregeling en strijdigheid met het EVRM. In de nieuwe Landsverordening kan aandacht worden
besteed aan de in deze evaluatie geconstateerde onvolkomenheden en aandachtspunten. In de
nieuwe Landsverordening wordt opgenomen dat de huidige Landsverordening wordt ingetrokken.
Dit biedt ook ruimte om opnieuw overwegingen te maken in het huidige tijdsgewricht ten aanzien
van de eigenlijke kerndoelstelling van de screening van (kandidaat) ministers, en de diverse rollen van
spelers daarbij, aangezien de screening onderdeel uitmaakt van een verkiezingsproces in een
parlementaire democratie. Daarbij doelt de Commissie met name op de rol van de Staten aan wie de
minister-president verantwoording dient af te leggen over de formatie en die ook de te allen tijde het
recht heeft de vertrouwensvraag aan de orde te stellen. Overwogen kan worden hoe zich dat
verhoudt tot de rol die in de huidige Landsverordening is toebedeeld aan het Openbaar Ministerie
voor toetsing van het oordeel van de formateur c.q. minister-president aan de bepalingen daarin. Er
vindt op basis van de huidige Landsverordening handhaving plaats op basis van strafrecht van een
proces dat zich in politiek-bestuurlijke sfeer afspeelt naar aanleiding van democratische verkiezingen.
De discussie op deze aspecten behoort gevoerd te worden in het politieke domein, het is niet aan de
Commissie om hier een standpunt over in te nemen.
De specifieke aanbevelingen ten aanzien van benodigde verbeteringen in de Landsverordening zijn
ingedeeld naar de thema’s zoals die in hoofdstuk 4.1 zijn geformuleerd naar aanleiding van de
geïnventariseerde aandachtspunten:
1.

De doelstelling van de wet;
a. De geformuleerde doelstelling van de Landsverordening om belangenverstrengeling te
voorkomen en een objectieve besluitvorming te bewaken, is betrekkelijk summier
gemotiveerd. De doelstelling van de Landsverordening moet duidelijk en in de
Landsverordening worden omschreven en ook in de memorie van toelichting nader
uitgewerkt.
b. Aan het nader te formuleren doel van de Landsverordening dient de wetgever ook een
helder toetsingskader te koppelen, dan wel er beleidsregels voor vast te leggen.

2.

De reikwijdte van de Landsverordening in tijd;
a. De wetgever moet duidelijk in de Landsverordening aangeven, hoe ver in de tijd de
onderzoeksinstanties terug moeten voor de onderzoeken in het kader van de screening
van kandidaat-ministers.
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3.

De interpretatie, en daadwerkelijke werkingssfeer van de Landsverordening;
a.

Bij artikel 1, onder(deel) h toevoegen: “degene, niet zijnde de echtgenoot, met wie
……..”
b. Artikel 2, eerste 1, onder(deel) b: het huidige formaat van schriftelijke toestemming
uitbreiden met meer onderzoeksinstanties en ook de handtekening van de
echtgeno(o)te of partner van de kandidaat-minister.
c. De kandidaat-minister moet voor elk der onderzoeken vermeld in artikel 2, eerste lid,
van de Landsverordening en het delen van de uit de onderzoeken verkregen informatie
met de formateur/minister-president schriftelijk toestemming geven.
d. De huidige definitie van het begrip “zakelijke belangen” moet nader gedefinieerd
worden.
e. De huidige definitie van “het op afstand zetten” van de zakelijke belangen moet nader
gedefinieerd worden waarbij nadrukkelijk wordt beschreven wat hieronder wordt
verstaan. Tevens dient de wetgever een format te bepalen voor de wijze waarop dit
dient te gebeuren (bijvoorbeeld in een stichting onderbrengen of bij notaris
deponeren).
f. In de Landsverordening moet worden opgenomen en gespecificeerd wat wordt bedoeld
met “het op afstand zetten van andere soortgelijke relevante belangen”.
g. Duidelijk moet in de Landsverordening worden aangegeven, om welk (soort)
nevenfuncties en nevenwerkzaamheden het gaat, en hoe deze neergelegd moeten
worden.
h. Artikel 9 van de Landsverordening gaat over zakelijke belangen en overige
vermogensbestanddelen. In de Landsverordening moet opgenomen worden dat
belangen die in een SPF of in het buitenland zijn ondergebracht ook door de (kandidaat) minister aangegeven moeten worden.
i. De voorwaarden voortkomende uit artikel 9 van de Landsverordening (inhoudende de
schriftelijke verklaringen en kennisgevingen vóór benoeming door de kandidaatminister en zijn gezinsleden) dienen in de memorie van toelichting te worden
geëxpliciteerd.
j. Een duidelijke en goed onderbouwde definitie van “gezinsleden” moet worden
aangevuld voor het stipt kunnen naleven van bepalingen van de Landsverordening.
k. Gezinsleden, met uitzondering van minderjarige kinderen, zoals bedoeld in artikel 9 van
de Landsverordening, moeten worden opgenomen in de onderzoeken zoals opgenomen
in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening.
l. In de memorie van toelichting heeft de wetgever het met betrekking tot de toelichting
op artikel 1 over het “medisch onderzoek’ genoemd in art. 1, onder(deel) e van de
Landsverordening”, maar er staat in voornoemd artikel niets over medisch onderzoek.
Dit moet gewijzigd worden in “artikel 2, eerste lid, onder(deel) e van de
Landsverordening”.
m. In de Landsverordening overwegen om (in relatie tot de doelstelling van de wet) op te
nemen om onderzoeken van de FIU en PG tot de directe omgeving van de kandidaat uit
te breiden, waarbij die omgeving dan specifiek wordt omschreven en ook toestemming
dient te verlenen voor die onderzoeken.
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4.

De informatievergaring in relatie tot de doelstelling(en);
a. In de Landsverordening een bepaling opnemen ter wijziging van de Landsverordening
MOT en Landsverordening VDC, waarbij de bevoegdheid wordt gecreëerd om de
vergaarde informatie van de FIU en de VDC ook te gebruiken ten behoeve van de
Landsverordening.

5.

De informatieverstrekking in relatie tot andere wettelijke verplichtingen van betrokken
instanties;
a. In de Landsverordening een bepaling opnemen ter wijziging van de Lv MOT, waarbij de
bevoegdheid wordt gecreëerd om de gegevens van de FIU te verstrekken aan de
Gouverneur, de kabinetsformateur en de ondervoorzitter van de Raad van Advies.
b. Wijzigen van artikel 12 van de Landsverordening op justitiële documentatie en op de
verklaring omtrent gedrag door het opnemen van de Gouverneur, de kabinetsformateur
en de ondervoorzitter van de Raad van Advies, in de reeks van instanties waaraan de
justitiële documentatiedienst informatie kan verschaffen.
c. In de Landsverordening een bepaling opnemen ter wijziging van artikel 11, eerste lid,
van de Landsverordening Veiligheidsdienst waarbij de Gouverneur, de
kabinetsformateur en de ondervoorzitter van de Raad van Advies opgenomen worden
als instanties waaraan VDC ook informatie kan verschaffen.
d. Overwogen kan worden om in de Landsverordening een bepaling op te nemen ter
wijziging van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Veiligheidsdienst, waardoor
het verrichten van een veiligheidsonderzoek ten aanzien van kandidaat-ministers
eventueel een taak zou worden van de VDC. Dit moet bezien en overwogen worden
vanuit de nader te formuleren kerndoelstelling van de Landsverordening ten aanzien
van integriteit, en hoe zich dat verhoudt met het doel van een veiligheidsonderzoek
(namelijk staatsveiligheid, niet integriteit). Tevens dienen de praktische en
politiek/democratische context van parlementaire verkiezingen onderdeel uit te maken
van de overwegingen op dit punt. Een veiligheidsonderzoek duurt bijvoorbeeld circa 2
maanden, hetgeen de duur van een kabinetsformatie beïnvloedt.
e. De informatie die door de (kandidaat-)minister wordt verstrekt, alsmede de informatie
die wordt ontvangen via de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger der Belastingen,
moeten een totaalbeeld, althans in voldoende mate het benodigde beeld, geven van de
financiële en vermogenspositie van de kandidaat-minister.

6.

De verhouding tussen de uitvoering/werking van de Landsverordening, en die van de Staatsregeling, het Internationaal recht en democratische beginselen;
a. Artikel 16, derde lid, van de Landsverordening moet gewijzigd, het is in strijd met artikel
6, tweede lid, van het EVRM.
b. Artikel 29 van de Landsverordening moet gewijzigd wegens strijdigheid met de
Staatsregeling.

7.

De compleetheid en wenselijkheid van de in de wet genoemde onderzoeksinstanties;
a. De onderzoeksinstanties uitbreiden met de Kamer van Koophandel en door haar te
verstrekken informatie uit het Handelsregister met betrekking tot de kandidaat-minister
gehouden bestuurs- en of commissarisfuncties, dan wel anderszins registratie in het
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b.

Handelsregister van de kandidaat-minister (o.a. als eenmanszaak of als
procuratiehouder).
De schriftelijke verklaring van de (kandidaat-)minister uitbreiden met vragen inzake
informatie over eventuele maatregelen tegen de betrokkene van tuchtinstellingen.

8.

De werkwijze en ondersteuning van de formateur/minister-president;
a. Nader uitweiden in de Landsverordening dan wel in de memorie van toelichting over de
discretionaire bevoegdheid van de formateur om een voordracht te doen en adviezen
elders in te winnen.
b. Verkend moet worden of er praktische richtlijnen en voorschriften gemaakt kunnen
worden voor de uitvoering van de Landsverordening.
c. Een vaste en onafhankelijke instantie aanwijzen die bij het verrichten van de
werkzaamheden van de kabinetsformateur de nodige ondersteuning biedt. Daarbij kan
overwogen worden om de Secretaris van de Raad van Ministers te belasten met de
ondersteuning van de kabinetsformateur en de minister-president bij de uitvoering van
de desbetreffende taken die uit de Landsverordening voortvloeien. Het een en ander
zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de verantwoordelijkheid van de ministerpresident.
d. Een handleiding of handboek maken inzake de screening op basis van de (herziene)
Landsverordening die niet alleen invulling geeft aan de te volgen procedures ten
aanzien van de kabinetsformateurs en minister-president, maar die tevens als een
handleiding zou kunnen dienen voor politieke partijen bij de selectie van kandidaatvolksvertegenwoordigers en integriteitstoetsing voor kandidaat-ministers en voor de
kandidaat-ministers zelf.
e. Voor de kandidaat-ministers kunnen tevens informatiesessies worden overwogen om
de doelstelling en de werking van de Landsverordening toe te lichten.

9.

De controle op de handhaving en naleving van de Landsverordening na formatie van een
kabinet en na afloop van de zittingsperiode;
a. In de Landsverordening een tussentijdse controle opnemen op de naleving van de
bepalingen in de Landsverordening.
b. In het Reglement van Orde van de Raad van Ministers opnemen dat de Secretaris van de
Raad van Ministers een signaleringsrol wordt toegekend inzake mogelijke strijdigheid
rond persoonlijke en zakelijke belangen van ministers in relatie tot besluiten die de Raad
van Ministers voornemens is te nemen. De ministers en de minister-president kunnen –
onverlet hun eigen verantwoordelijkheid – op deze wijze worden ondersteund bij het
voorkomen van handelingen en besluitvorming die strijdigheid opleveren met de
Landsverordening.

10. De informatiebewaring ter controle na aftreden;
a. Rekening houdende met het vertrouwelijke karakter van de in de Landsverordening
vermelde procedure van uitwisseling van informatie, moet de kring van personen die bij
het formatieproces c.q. implementatie van de Landsverordening betrokken zijn zo klein
mogelijk zijn.
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b.

In de Landsverordening duidelijk aangeven welke de desbetreffende personen c.q.
instanties zijn, die bevoegd zijn informatie uit de bescheiden die in bewaring zijn bij de
Griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op te vragen, dan wel in te zien.

11. Reflectie aan de hand van (wetenschappelijke) publicaties;
a. De overwegingen van de staatsrechtsschrijvers meenemen in besprekingen in het
politieke domein, om zo tot afwegingen en keuzes te komen voor vernieuwing van de
Landsverordening in het huidige tijdsgewricht, binnen de regels van ons staatsbestel en
de werking van de parlementaire democratie.
12. De risico’s die de huidige formulering en toepassing van de Landsverordening met zich
meebrengen.
a. Het is van essentieel belang dat de wetgever zich over artikel 21 van de
Landsverordening buigt (inzake uitsluiting van deelname aan besluitvorming in de Raad
van Ministers waarbij (zakelijke) belangen van een minister of diens gezinsleden aan de
orde komen) en specifiek benoemt wat er met dit artikel moet worden bereikt in relatie
tot de doelstelling van de Landsverordening.
b. Het is hierbij wenselijk (zie ook aanbeveling 1 a en b) dat er een normenkader, dan wel
beleidsregels, ter zake wordt opgesteld, zodat de wetgever een heldere inkadering en
afbakening biedt voor de beoordeling door het OM en de strafrechter bij casussen die
aan hen worden voorgelegd.
c. Een nieuw artikel opnemen in de Landsverordening inhoudende de volgende
voorwaarden:
1. De voor te dragen kandidaat-minister legt een schriftelijke verklaring af aan de
Gouverneur en de kabinetsformateur betreffende zijn zakelijke belangen,
nevenfuncties en nevenwerkzaamheden.
2. Bij verlenging van een ministerschap of tijdens de periode van de minister, dient de
minister, voordat hij nieuwe zakelijke belangen heeft verworven dan wel
nevenfuncties en nevenwerkzaamheden heeft aanvaard, bij de Gouverneur en de
kabinetsformateur, een schriftelijke verklaring hieromtrent in.
3. De nevenfuncties, nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt.
Openbaarmaking geschiedt bij de benoeming van de minister en voorts door
jaarlijkse publicatie van een opgave van deze nevenfuncties.
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