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AB 2022, no. 25 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 11 mei 

2022 tot regeling van de inrichting en organisatie van de 

personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint Maarten 

(Landsbesluit inrichting en organisatie van de 

personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint Maarten) 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

-dat het wenselijk is om middels een functieboek, een overzicht te bieden 

van de structuur en samenhang van de functieprofielen en de daarbij 

behorende functiebeschrijvingen en functiewaarden;    

 

-dat de Veiligheidsdienst Sint Maarten in overleg met de afdeling Personeel 

& Organisatie reeds in 2015-2016 het functieboek heeft herzien om te 

voorzien in zijn veranderde behoefte;  

 

Gelet op: 

 

- artikel 71 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Sint Maarten; 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 

Artikel 1 

 

1. De inrichting en organisatie van de Veiligheidsdienst Sint Maarten 

wordt vastgesteld overeenkomstig het in het functieboek 

opgenomen formatieplan.  

2. De functies, beschreven in het formatieplan, worden uitgeoefend 

conform de beschrijvingen daarvan, opgenomen in het 

functieboek. Het functieboek is opgenomen als geheime bijlage bij 

dit landsbesluit. 

 

Artikel 2 

 

Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt gezien het 

spoedeisend belang hiervan als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 

Staatsregeling, in werking met ingang van de eerste dag na de datum van 

uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst. 
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Artikel 3 

 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit inrichting en 

organisatie van de personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint 

Maarten. 

 

 

 

 

 

 

 

                Gegeven te Philipsburg, de elfde mei 2022 

                De wnd. Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

De zestiende mei 2022 

De Minister van Algemene Zaken 

 
 
 

                Uitgegeven de achttiende mei 2022 

                De Minister van Algemene Zaken  

                Namens deze, 
                Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

   
Ingevolge artikel 71 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Sint 
Maarten, kunnen bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, nadere regels worden gesteld ter uitvoering van onderhavige 
landsverordening. Middels onderhavige landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, wordt de inrichting en organisatie van de 
personeelsbezetting van de Veiligheidsdienst Sint Maarten geformaliseerd.  
 
De Veiligheidsdienst Sint Maarten (hierna: VDSM) zorgt voor de nationale 
veiligheid door onder meer tijdig dreigingen van de belangen van de staat 

en de risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn en signaleert, 
adviseert en mobiliseert. De VDSM is daarmee een belangrijk onderdeel 
van de overheidsorganisatie en van het netwerk dat de veiligheid nationaal 

beschermt.  
 
Het spoedeisend belang van het inwerking treden van onderhavige 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gelegen in het feit dat 
het reparatieregelgeving betreft, en wel het formaliseren van het reeds in 
2015-2016 herziene functieboek. Verdere vertraging van het formaliseren 
van het functieboek kan mogelijk ten koste gaan van de nationale 
veiligheid van Sint Maarten.  
  
De inrichting en organisatie van de personeelsbezetting van de VDSM 

wordt uiteengezet in onderhavige functieboek. Het functieboek geeft 
inzicht in de opbouw van de VDSM middels een verzameling van 
functieprofielen, waaruit onder andere de soort taken en de daarbij 
behorende functiebeschrijvingen, de formatiesterkte en de noodzakelijke 
deskundigheid ter vervulling van de taken blijkt. Een veiligheidsdienst 
functioneert alleen maar doeltreffend indien zijn activiteiten zoveel 

mogelijk onopgemerkt blijven en niet openbaar zijn. Dit betekent dat een 

veiligheidsdienst wat betreft de openbaarheid niet op een lijn gesteld kan 
worden met andere overheidsdiensten die functioneren op het gebied van 
algemeen bestuur.  
 
Middels het functieboek is het mogelijk om zicht te krijgen in de 
formatiesterkte van de dienst en de daarmee samenhangende 

mogelijkheden dan wel onmogelijkheden van de VDSM. Voor de 
operationele slagvaardigheid is geheimhouding cruciaal. De VDSM moet 
haar modus operandi zoals bronnen, methoden alsook personeelsformaties 
van de buitenwereld afschermen om de nationale veiligheid effectief en 
efficiënt te kunnen beschermen.  
Het belang van geheimhouding, ter garantie van het goed functioneren van 
de VDSM, is eveneens in de Landsverordening Veiligheidsdienst Sint 

Maarten opgenomen. 
Bovendien rust op het hoofd van de VDSM de wettelijke verplichting, zoals 
blijkt uit artikelen 5 en 6 van de Landsverordening Veiligheidsdienst Sint 

Maarten, zorg te dragen voor de veiligheid van het personeel. 
 
Het bovenstaande onderschrijft het belang en de noodzaak dat de bijlage 
die deel uitmaakt van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

geheim blijft.  
 
Financiële paragraaf 
 
Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, heeft 
geen financiële consequenties voor de begroting van de Veiligheidsdienst 

Sint Maarten noch voor het Land. 
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Artikelsgewijs deel 

 
Er wordt verwezen naar het algemene deel van deze nota van toelichting.  
 
 

 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 

 

 

 

 

 

 


