
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2021 

AB 2021, no. 78 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20e 

december 2021 tot wijziging van het Organisatiebesluit 

Justitie in verband met de introductie van het in de bijlage 

opgenomen Functieboek Justitie. 
 

 
IN NAAM VAN DE KONING! 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

dat de inrichting en organisatie van het Ministerie van Justitie vervat is in 
het Organisatiebesluit Justitie, en met de introductie van het “Functieboek 
Justitie” het noodzakelijk is om het Organisatiebesluit Justitie te wijzigen 
opdat het “Functieboek Justitie” en het Organisatiebesluit Justitie op elkaar 

aansluiten; 
 
 

 
Gelet op:  
 

- De Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid; 

 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

 
 

Artikel I 
 

 
Het Organisatiebesluit Justitie wordt als volgt gewijzigd: 
 

 

A.  
 
De bijlage, behorende bij artikel 5 van het Organisatiebesluit Justitie, 
wordt vervangen door een nieuwe bijlage, zoals dat is gevoegd in de 
bijlage bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.  

 
B.  
 
Na artikel 5 wordt een nieuwe hoofdstuktitel III ingevoegd onder 
verlettering van de hoofdstuktitels III en IV naar IV en V, luidende:  
 
Hoofdstuk III: De inrichting van afdelingen, secties en uitvoerende 

organisaties 
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C.  
 
Artikel 4 onder b, sub iii, komt als volgt te luiden: 
iii. Immigratie- en Grensbewakingsdienst (Immigration and Border 

Protection Services); 
 

D.  
 
Artikel 11, eerste lid, eerste zin wordt “Ter verwezenlijk van de 
doelstelling” vervangen door “Ter verwezenlijking van de doelstelling”. 

 

E.  
 
Artikel 11, tweede lid, komt te luiden: 
 
De afdeling omvat de sectie Beleid en Wetgeving.  
 

F.  
 
Artikel 12 eerste lid, vierde zin wordt “in eigen leefomgeving tot 
voorkomen” vervangen door “in eigen leefomgeving te voorkomen”. 
 
G.  
 

Aan artikel 12 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
 

3. Het Korps Politie Sint Maarten is als volgt onderverdeeld: 
a. Dienst Basispolitiezorg; 
b. Dienst Opsporing; 
c.    Sectie Staf; 
d. Sectie Bedrijfsvoering en 

e. Unit Informatie en  
f.    Unit Executieve Ondersteuning. 

 
H.  
 
Aan artikel 13 wordt een derde  en een vierde lid toegevoegd, luidende: 

 
3. De Gevangenis en Huis van Bewaring is als volgt onderverdeeld: 
a. Sectie Ondersteuning; 
b. Sectie Beveiliging; 
c.    Sectie Detentie; 
d. Sectie Correctie en 
e. Sectie Specialistische Detentie.  

 
4. Het Miss Lalie Center (MLC) maakt deel uit van de Gevangenis en Huis 
van Bewaring en is als volgt onderverdeeld: 
a. Unit Ondersteuning; 
b. Unit Correctie en 

c.    Unit Beveiliging.  
 

I.  
 
Het derde lid van artikel 14 komt te luiden:  
De Immigratie en Grensbewakingsdienst (Immigration and Border 
Protection Services) is als volgt onderverdeeld: 
a. Sectie Ondersteuning; 

b. Sectie Compliance; 
c.    Sectie Toelating en Verblijf; 
d. Sectie Grensbewaking bestaande uit; 

Unit Mobiele Opsporing en Toezicht; 
Unit IGD-Detentie en 
Unit Informatie. 
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J.  
 
Artikel 15, tweede lid, onderdeel b komt te luiden als volgt: 
 

b. het instellen van onderzoeken van strafrechtelijke aard binnen het 
politieapparaat welke door de procureur-generaal kan worden gelast; 
 
K.  
 
Aan artikel 15, wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
 

3. De Landsrecherche is onderverdeeld als volgt: 
a. Sectie Ondersteuning; 
b. Sectie CID; 
c.    Sectie Specialismen; 
d. Sectie Tactiek en  
e. Sectie Informatie en Ondersteuning. 

 
L.  
 
Aan artikel 16 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:  
 
3. De Douane is als volgt onderverdeeld: 
a. Sectie Ondersteuning; 

b. Sectie Havens en 
c.    Sectie Opsporing. 

 
M.  
 
Aan artikel 17 tweede lid aanhef wordt aan het eind van de zinsnede een 
dubbele punt “:” ingevoegd. 

 
N.  

 
Aan artikel 17, wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
 
3. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties is als volgt onderverdeeld: 

a. Sectie Ondersteuning; 
b. Sectie Toezicht en Handhaving en 
c.    Sectie Onderzoek. 

 
  
 

Artikel II 

 
Het Landsbesluit ambtenaren van de immigratie (AB 2017, GT nr. 21) 
wordt ingetrokken.  
 

Artikel III 

 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op 

een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.  
 
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota van 
toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 
 
De genoemde bijlage wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van 

Justitie. 
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           Gegeven te Philipsburg, de twintigste december 2021 

           De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

De twintigste december 2021 

De Minister van Justitie 

 
 
 

              Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2021 

              De Minister van Algemene Zaken  

              Namens deze, 
              Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 
 
 

 

 

 


