AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2013

No. 6

Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de
Landsverordening van de 18de januari 2013 houdende
wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997
IN NAAM VAN DE KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Sint Maarten,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 te
wijzigen in verband met een taakuitbreiding van de weerkorpsen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten,
vastgesteld de onderstaande landsverordening:

Artikel I
Artikel 4 van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Onder vernummering van de leden 4 tot en met 6 tot 5 tot en met 7,
wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
4. De minister kan weerkorpsen ter beschikking stellen aan de Minister
van Justitie voor het leveren van bijstand aan:
a. de Douane;
b. de Kustwacht;
c. de bewaking van gevangenissen en huizen van bewaring.
B
In het nieuwe zesde en zevende lid wordt de zinsnede “het eerste,
tweede en derde lid” telkens vervangen door: het eerste tot en met vierde
lid.
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Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de eerste dag
van de zevende week na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad
waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. Indien
de Ombudsman een zaak aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel
127, derde lid, van de Staatsregeling, treedt deze landsverordening in
werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de
beslissing van het Constitutioneel Hof en werkt terug tot en met 10
oktober 2010, tenzij deze oordeelt dat de landsverordening niet
verenigbaar is met de Staatsregeling.

Gegeven te Philipsburg, elfde januari 2013
De Gouverneur van Sint Maarten

Achttien januari 2013
De Minister van Algemene Zaken

Uitgegeven eerste februari 2013;
De Minister van Algemene Zaken
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MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen deel
Met de onderhavige ontwerp-landsverordening wordt beoogd een
uitbreiding te geven aan de inzetbaarheid van weerkorpsen ten behoeve
van onze gemeenschap.
Volgens de huidige regeling kan de Minister van Algemene Zaken en
Buitenlandse Betrekkingen weerkorpsen ter beschikking stellen van het
plaatselijk hoofd van politie in bijstand aan het Korps Politie Nederlandse
Antillen ter handhaving van de openbare orde en rust. Ook bestaat de
mogelijkheid dat genoemde minister weerkorpsen ter beschikking stelt van
bevoegde autoriteiten in het kader van hulpverlening bij rampen.
In de afgelopen jaren is gebleken dat weerkorpsen, in casu met name
het Vrijwilligers Korps Curaçao, ook op succesvolle wijze ingezet kunnen
worden ter assistentie van de Douane van de Nederlandse Antillen alsmede
bij de bewaking van Bon Futuro.
De regering acht het wenselijk om thans deze bredere inzetbaarheid,
waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt, in de landsverordening vast te
leggen. Aan het ontwerp wordt terugwerkende kracht verleend tot en met
1 januari 2006, teneinde ook aan de gevallen waarin in de afgelopen jaren
bijstand is verleend een wettelijke basis te geven.
Financiële gevolgen
De taakuitbreiding van de weerkorpsen geschiedt binnen de bestaande
financiële kaders en leidt derhalve niet tot een verhoging van de uitgaven
van het Land.
Raad van Advies (advies van 8 december 2009, RvA no. RA/20-09-LV)
De Raad heeft geen bedenkingen tegen de onderhavige ontwerplandsverordening en memorie van toelichting en geeft de regering in
overweging het ontwerp bij de Staten in te dienen.

De Minister van Algemene Zaken
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