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Het feit dat de inrichting Point Blanche dringend gerenoveerd moet  

worden. 

 

Dat de renovatieplannen zijn vastgelegd in het plan van aanpak Point 

Blanche van juni en augustus 2010. Dat dit plan van aanpak valt onder de 

Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak Landstaken  

Curaçao en Sint Maarten van juli 2010. 

 

Dat ter uitvoering van deze renovatie tijdelijk en spoedig vervangende 

celcapaciteit voor minimaal 30 gedetineerden moet worden gecreëerd.  

 

Dat ingevolge de Landsverordening beginselen gevangeniswezen 1996 de 

minister van Justitie de (afdelingen voor) huizen van bewaring en de  

gevangenis aanwijst. 

 

Dat de hiervoor genoemde tijdelijke celruimte is gevonden in het  

Zogeheten Grenshospitium te Simpsonbay. 

Dat de eerste verdieping van het Grenshospitium bestemd is tot  

kantoorruimte voor het politiekorps Sint Maarten, de Douane en de  

Immigratie en Naturalisatiedienst.  

Dat besloten is de bovenste verdieping te verbouwen ten behoeve van het 

gebruik van tijdelijke celruimte en dat aangewezen wordt tot huis van  

bewaring. 

 

Dat minimaal 30-tal gedetineerden na technische aanpassingen van de 

bovenste verdieping van het Grenshospitium. 

 

Dat de selectie van deze gedetineerden voor detentie in het  

Grenshospitium is gebaseerd op objectieve en vastgelegde criteria. 

Dat voorzien is in het dagprogramma van deze gedetineerden. De  

gedetineerden zullen gedurende de week vanuit het Grenshospitium naar 

de inrichting Point Blanche worden vervoerd om aldaar aan het  

dagprogramma deel te nemen en voor het ontvangen van (geprivilegieerd) 

bezoek. 
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Gelet op:  

De Landsverordening beginselen gevangeniswezen van 27 juni 1996, P.B. 

1996, no. 73 i.h.b. de artikelen 3 en 5 en artikel 27, derde lid, van de 

Staatsregeling Sint Maarten. 

 

HEEFT BESLOTEN 

 

1. Gelet op het hiervoor gestelde spoedeisend belang van 21  

december 2011 de bovenste verdieping van het zogeheten  

Grenshospitium aan te wijzen tot huis van bewaring Simpson  

bay. 

 

2. Deze beschikking wordt met inachtneming van het bepaalde in  

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling met spoed in het  

Afkondigingsblad van Sint Maarten bekend gemaakt. Zij treedt in 

werking op de datum van ondertekening van deze beschikking. 

 

3. Bij deze Regeling wordt voorts de ministeriele beschikking no.  

132-11B/JUS van 25 november 2011 ingetrokken. 

 

 

 

 

Philipsburg, 21 december 2011 

Minister van Justitie 

R.E. Duncan 

 

Uitgegeven de derde februari 2012 

De Minister van Algemene Zaken 

                     S.A. Wescot-Williams 

 

 

                

 

 

 


