Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met de invoering van een
locatiegebonden verklaring van geen bezwaar en enkele andere wijzigingen ter
verbetering van de uitvoerbaarheid van deze wet (Wet flexibilisering inzet
vertrouwensfunctionarissen)
Voorstel van wet
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in
de Wet veiligheidsonderzoeken teneinde een meer flexibele inzet van vertrouwensfunctionarissen
mogelijk te maken door middel van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar alsmede
enkele andere wijzigingen teneinde de uitvoerbaarheid van deze wet te verbeteren;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

ARTIKEL I
De Wet veiligheidsonderzoeken wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onder a, wordt na 'als zodanig is aangewezen' ingevoegd: dan wel krachtens
artikel 3a, tweede lid, als zodanig wordt aangemerkt.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma wordt een
onderdeel toegevoegd, luidende:
e. register: het register als bedoeld in artikel 10a.
3. In het derde lid wordt na 'artikel 3, eerste lid' ingevoegd: of artikel 3a, eerste lid.
B
Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3a

1. Onverminderd artikel 3 wijst Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, locaties aan waarvan de toegang tot die locaties de
mogelijkheid biedt de nationale veiligheid te schaden.
2. Functies die worden uitgeoefend op locaties die op grond van het eerste lid zijn aangewezen,
worden voor de toepassing van deze wet aangemerkt als vertrouwensfuncties.
3. Indien een verklaring is afgegeven voor een functie als bedoeld in het tweede lid, blijft de
verklaring geldig bij vervulling van opeenvolgende functies op de desbetreffende aangewezen
locatie.
4. Nadat een locatie op grond van het eerste lid is aangewezen geeft de betrokken werkgever uit
eigen beweging aan Onze Minister en aan het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst de inlichtingen over wijzigingen in de inrichting of het beheer van de aangewezen
locatie, die nodig zijn voor de beoordeling van de mate waarin de toegang tot die locatie de
mogelijkheid biedt de nationale veiligheid te schaden.
5. Onze Minister draagt er zorg voor dat binnen vijf jaren na de aanwijzing van een locatie op
grond van het eerste lid en vervolgens telkens na vijf jaren wordt nagegaan of de aanwijzing
gehandhaafd moet blijven.

C
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
3. Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst draagt zorg voor een deugdelijke
vaststelling van de identiteit van de betrokkene.
4. Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de werkgever het burgerservicenummer
van de betrokkene.
2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
6. Wanneer een persoon is belast met de vervulling van een vertrouwensfunctie meldt de
werkgever dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, bij het hoofd van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
7. Wanneer een persoon is ontheven uit een vertrouwensfunctie meldt de werkgever dit zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, bij het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na 'aangewezen,' ingevoegd: dan wel een functie vervult op een locatie
die nadien is aangewezen op grond van artikel 3a, eerste lid.
2. Onder vernummering van het derde lid tot vijfde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
3. Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst draagt zorg voor een deugdelijke
vaststelling van de identiteit van de betrokkene.
4. Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de werkgever het burgerservicenummer
van de betrokkene.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Wanneer een persoon is ontheven uit een vertrouwensfunctie meldt de werkgever dit zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, bij het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst.

E
Aan artikel 9a wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Bij gebreke van betaling binnen de door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gestelde termijn kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de door de werkgever verschuldigde bedragen invorderen bij dwangbevel.

F
Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Indien een verklaring als bedoeld in artikel 3a, derde lid, is ingetrokken, meldt Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan wel Onze Minister van Defensie dit onverwijld aan
de verantwoordelijke voor het toegangsbeheer van de betreffende aangewezen locatie.

G
Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 10a
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie
gezamenlijk houden een register bij van personen die een vertrouwensfunctie vervullen.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de
inrichting en het beheer van het register.

H
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot het derde tot en met zevende lid
wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan, naar aanleiding van een
verzoek van Onze Minister dat wordt gedaan in verband met door Onze Minister gehanteerde
beveiligingsmaatregelen, over een in dat verzoek aangeduide persoon, niet zijnde een
vertrouwensfunctionaris, mededeling doen.
2. In het derde, vierde en zesde lid wordt na 'eerste' telkens ingevoegd: of tweede.

I
Artikel 14 komt als volgt te luiden:
Artikel 14
Onze Minister is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van artikelen
3, tweede en derde lid, 3a, vierde lid, 4, eerste, vierde tot en met en zevende lid, 5, eerste en
vierde tot en met zesde lid, en 10, tweede en derde lid.

J
Onder vernummering van artikel 16a tot artikel 16b wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 16a
1. Voor de toepassing van deze wet worden de verklaringen die op het tijdstip van
inwerkingtreding van artikel 3a reeds zijn afgegeven met het oog op toegang tot een locatie die op
grond van artikel 3a, eerste lid, is aangewezen, aangemerkt als een verklaring die is afgegeven
voor een functie als bedoeld in artikel 3a, tweede lid.
2. Artikel 3a, derde lid is van overeenkomstige toepassing op verklaringen die op het tijdstip van
inwerkingtreding van artikel 3a reeds zijn afgegeven voor vertrouwensfuncties die worden vervuld
op een locatie die op grond van artikel 3a, eerste lid, is aangewezen.

ARTIKEL II
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

Gegeven te

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Defensie,

