
 

 

De overheid van Sint Maarten is op zoek naar professionals die een actieve bijdrage willen leveren aan de 
ontwikkeling van het land. In het bijzonder is het ministerie van Justitie op zoek naar een: 
  

DIENSTHOOFD LANDSRECHERCHE SINT MAARTEN (M/V) 
 

Doelstelling en organisatie: 
Ondermijning binnen het bestuur tast de deugdelijk van het bestuursapparaat en per saldo de integriteit van 
bestuur van het land aan. Bij het Ministerie van Justitie staat men een robuuste aanpak van ondermijning voor, 
met alle beschikbare middelen en instrumenten. Binnen de overheid moet nauw worden samengewerkt met de 
private sector en de burgerij. De Landsrecherche Sint Maarten wil dan ook de randvoorwaarden scheppen voor 
de handhaving van de rechtsorde en bescherming van de integriteit van het bestuur. 
 

Het Ministerie bestaat uit een Stafbureau van de Secretaris-Generaal, de afdeling Justitiële Zaken en de volgende 
uitvoerende diensten: de Gevangenis en het Huis van Bewaring, de Immigratie en Grensbewakingsdienst, de 
Douane, de Kustwacht, het Korpspolitie Sint Maarten, de Landsrecherche Sint Maarten, het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties, het Parket Officier van Justitie en het Parket Procureur Generaal. 
 
De Landsrecherche Sint Maarten verricht strafrechtelijk onderzoeken binnen het ambtelijk apparaat ten 
behoeve van het integer functioneren van de overheid. De Landsrecherche Sint Maarten verleent bijstand in 
opdracht van de Procureur Generaal.  
 

De Landsrecherche Sint Maarten heeft de volgende missie:  
De Landsrecherche Sint Maarten is trekker op het gebied van bestrijding van criminaliteit binnen de publieke 
sector, het openbaar bestuur en de politiek. De Landsrecherche Sint Maarten geeft prioriteit aan 
corruptiebestrijding. Dit geschiedt in samenwerking met lokale, interregionale en internationale partners. 
 

Landsrecherche Sint Maarten is op zoek naar een diensthoofd  
1. Het hoofd legt beheersmatig verantwoording af aan de Minister van Justitie en de Secretaris Generaal. Ten 

aanzien van de strafrechtelijke handhaving legt het hoofd verantwoording af aan de Procureur Generaal; 
2. Het hoofd geeft leiding aan de Landsrecherche, draagt zorg voor de ontwikkeling en de uitvoering van de 

strategische koers en de bedrijfsvoering van de Landsrecherche, coördineert zeer omvangrijke, complexe 
en/of gevoelige onderzoeken en draag bij aan de integriteitsdiscussie binnen de overheid van Sint Maarten; 

3. Het hoofd draagt eindverantwoordelijkheid voor een eenheid met grote complexiteit dan wel op  
(relatief) zwaarwegende sector van bestuur en/of beleid gerichte taakgebied; 

4. Het hoofd verricht in het verlengde van de functie liggende activiteiten en voert overige, aan de recherche 
taken gerelateerde werkzaamheden uit zoals ( in voorkomende gevallen ) optreden als hulpofficier van 
justitie. 

 

Profiel: 

 Diploma TLL van de Nederlandse Politie Academie (NPA) / Recherchekundige Masters of een daaraan 
gelijkwaardige diploma / Meesterproef Hulp Officier van Justitie / kaderopleiding CIE  

 Minimaal een passend HBO ( of hoger ) denk- en werkniveau; 

 Zeer ruime praktische werkervaring ( minstens 5 jaar ) in de justitieel-/politieel bestuurlijke omgeving  

 Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. 
 

Sollicitanten: 
Gekwalificeerde kandidaten worden uitgenodigd te solliciteren door vóór 31 mei 2022 een brief met CV aan de 
Minister van Justitie te richten via het emailadres: myrna.lynch@justice.gov.sx met vermelding van de functie. 
 

Wilt u meer informatie over de functie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lucy Gachette per email: 
lgachette@landsrecherche.sx of via telefoonnummers +1721-542-2409/2522 of +1721-586-8136 
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The government of Sint Maarten is looking for professionals who want to contribute to the development of the 
country. In particular, the Department of Justice is looking for a: 
  

HEAD OF THE NATIONAL DETECTIVES OFFICE SINT MAARTEN (M/F) 
 
Objective and organization: 
The integrity of the administrative organization of government is the first priority of the Country. The Ministry 
of Justice advocates a robust approach to combat subversion, using all available resources and instruments. 
Within the government there is a need to work closely with the private sector and the community. The National 
Detectives (Landsrecherche) Office therefore strives to protect the integrity of the public administration and 
maintain public order. 
 
The Ministry consists of the Staff Office of the Secretary-General, the Judicial Affairs Department and the 
following Executive Services: the Prison and the House of Detention, the Immigration and Border Protection, the 
Customs, the Coast Guard, the Sint Maarten Police Force, the National Detectives Office, the Financial 
Intelligence Unit, the Public Prosecutor's Office and the Prosecutor General’s Office. 
 
The National Detectives Office conducts criminal investigations within the public organization when the integrity 
of the government is endangered. The National Detectives carry out the investigations under direct instruction 
and guidance of the Prosecutor General. 
 
The National Detectives Office has the following mission: 
The National Detectives Office is a leader in the field of combating crime within the public sector and gives 
priority to the fight against corruption. This is done in collaboration with local, interregional and international 
partners. 
 
The National Detectives Office is looking for a Head: 
1. The Head is administratively accountable to the Minister of Justice and the Secretary General. With regard to 
criminal enforcement, the head is accountable to the Prosecutor General; 
2. The Head leads the National Detectives Office, ensures the development and implementation of the strategic 
course and operational management of the National Detectives Office, coordinates very extensive, complex 
and/or sensitive investigations and contributes to the integrity discussion within the government of Sint 
Maarten; 
3. The Head bears ultimate responsibility for a unit with great complexity of a (relatively) important sector 
and/or policy-oriented task area; 
4. The Head performs activities in line with the position and performs other activities related to criminal 
investigations, such as acting (where appropriate) as an assistant Public Prosecutor. 
 
Profile: 
• Diploma TLL from the Dutch Police Academy (NPA) / Masters in Criminal Investigation or an equivalent diploma 
   / Master's thesis Assistant Public Prosecutor / CIE framework training; 
• A related Higher Professional Education (HBO) level of knowledge and experience; 
• A very broad practical work experience (at least 5 years) in the judicial/police administrative environment; 
• A good knowledge of the Dutch and English languages, verbally and in writing. 
 
Applicants: 
Qualified candidates are invited to apply by sending a letter with CV to the Minister of Justice before May 31st, 
2022, via the email address: myrna.lynch@justice.gov.sx in which the position is mentioned. 
 
If you require more information about the position, please contact Ms Lucy Gachette by email: 
lgachette@landsrecherche.sx or by phone at +1721-542-2409/2522 or +1721-586-8136. 
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