AFKONDIGINGSBLAD
VAN SINT MAARTEN
Jaargang 2011
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Ministeriële beschikking, van de minister van Justitie, van
ste
de 31
mel 2011, inzake vaststelling van algemene
voorwaarden, onder welke een legitimatiebewijs kan
worden verleend aan opsporingsambtenaren.

Overwegende:
dat bet noodzakelijk wordt geacht, in het belang van de openbare orde
en veiligheid, alsmede als gevoig van de nieuwe staatkundige structuur
van Sint Maarten per 10 oktober 2010, om nieuwe Iegitimatiebewijzen
voor alle opsporingsambtenaren werkzaam in Sint Maarten te
ontwerpen;
dat de richtlijnen terzake van het model, de aanvraagprocedure en de
geldigheidsduur van de nieuwe legitimatiebewijzen voor
opsporingsambtenaren, aismede de vervanging van de huidige
legitimatiebewijzen voor opsporingsarnbtenaren, dienen te worden
vastgesteld;
dat voornoemde legitimatiebewijzen dienen te worden beveiligd en dat, ter
voorkoming van onregelmatigheden, het Korps Politic Sint Maarten zal
zorgdragen voor een geautomatiseerd en beveiligd registratiebestand en
zuiks in eigen beheer zal uitvoeren;
Gelezen:
Het advies dd, 4 aprIl 2011 van de Korpschef van het Korps Politic Sint
Maarten;
Geet op:
Artikel 2, tweede en derde lid van do landsverordening van do
seotember 1961 nonens de beedigna en iegtmatie van
oosoonngsambtenaren (RB. 1961, no. 149, zoals gewijzgdI;
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Artikel 1
1.

Voor ambtenaren en personen, belast met de opsporing van strafbare
feiten, wordt vastgesteld een Iegitimatiebewijs voor ledere

afzonderlijke dienst, onderneming of stichting volgens model,
aangegeven in bijlage I van deze beschikking ( kredietkaart model).
2. Dc legitimatiebewijzen worden uitgevoerd in zwarte opdruk op blanco
gekleurd PVC kaarten waarin verschillende beveiligingen zijn
ingebouwd en wel:
a. Model I voor de ambtenaren van het Openbaar Ministerie, bij het
Hof van Justitie en bij het Gerecht in Eerste Aanleg op een gele
onderg ron d;
b. Model II voor de opsporingsambtenaren van het Korps Politic Sint
Maarten op een lichtblauwe ondergrond;
c. Model III voor de opsporingsambtenaren van de Dienst der
Belastingen en Douane op een lichtbruine ondergrond;
d. Model IV voor de Buitengewoon Agenten van Politic op een
ichtgroene ondergrond;
e. Model V voor de overige opsporingsambtenaren op een rose
ondergrond.
3. Dc legitimatiebewijzen zijn doorlopend genummerd en worden aan de
linker voorzijde voorzien van een foto van de houder.

Artikel 2
Dc legitimatiebewijzen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste vijf
jaren, De datum, waarop de geldigheidsduur eindigt, zal op het
legitimatiebewijs worden vermeld.
Artikel 3

De legitimatiebewijzen blijven eigendom van de rechtspersoon het Land
Sint Maarten.
Artik& 4

Wanneer legitimatiebewijzen per post worden verzonden, dient zulks
aangetekend te geschieden.
Artikel 5

1, Zodra de houder van een legitimatiebewijs ophoudt de hoedanigheid
van opsporingsambtenaar te bezitten, is hij gehouden het
legitirnatiebewijs onverwijld bij de hoofdcommissaris van Politic van
Sint Maarten of diens vervanger in te leveren of het per
post toe te zenden.
2. Bij vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van
het legitimatiebewijs dient daarvan door de houder terstond te worden
kennisgegeven aan de Minister van Justitie van Sint Maarten of diens
vervanger. Dc Minister van Justitie of diens vervanger zijn gehouden
zodanige kennisgevingen ten spoedigste door te geven aan de
Hoofdcommissaris.
3. Laatstgenoemde zal de vermissing of ontvreemding bekend maken.
Dc in de voorgaande leden bedoelde inlevering of kennisgeving
geschiedt zoveel mogelijk door tussenkornst van het hoofd van de
dienst of werkgever van de betrokken opsporingsambtenaar.
Artikel 6
Aanvragen tot afgifte van een legitimatiebewijs dienen te worden gericht
aan de Hoofdcommissaris, onder gebruikmaking van een
aanvraagformulier, ingericht als aangegeven in de bijiage II van deze

beschikking. Do aanvragen worden ondertekend door het hoofd van de
dienst of onderneming of door één of meer daartoe bevoegde eden van
het bestuur der vereniging of stichting. waarbj of waarvoor de
opsporingsarnbtenaar werkzaam is.
Artikel 7
1.

Door de zorg van do hoofdcommissaris zullen de
opsporingsambtenaren, aismede hun Hoofden van dienst of
werkgovers, dan wel do botrokken veronigingen of stichtingon tijdig
schriftelijk in kennis worden gesteld van hot verstrijken van de
geldigheidsduur der egitimatiebewijzen Na ontvangst dezer
kennisgoving zijn de opsporingsambtenaren gehouden, door
tussenkomst van het hoofd van dienst, de werkgever de vereniging of
de stichting, schriftelijk een nieuwe legitimatiebewijs aan te
vragen, onder opgave van de wijzigingen, die eventueel in de gegevens
op het legitimatiebewijs moeten worden aangebracht.
2. Het nieuwe Iegitimatiebewijs wordt aan het hoofd van de dienst, de
werkgever, de vereniging of de stichting gezonden, die dit aan
betrokkene zal doen uitreiken ter inlevering van het oude
Iegitimatiebewijs. Het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of
stichting zendt het ingeleverde legitimatiebewijs ten spoedigste aan de
hoofdcommissaris.
Artikel 8
1.

2.

Dc Iegitimatiebewijzen van de ambtenaren van het Openbaar
Ministerie, bij het Hof van Justitie en bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
de hoofdcommissaris van politie en van de hoofden van dienst worden
door de Minister van Justitie ondertekend.
De Iegitimatiebewijzen voor de overige opsporingsambtenaren worden
namens de Minister van Justitie ondertekend door de
h oofdco mm i ssa ri S.

Artikel 9
1,

De verstrekking van Iegitimatiebewijzen geschiedt door een door de
Minister van Justitie to bepalen bedrag,
2. Do legitimatiebewijzon worden vervaardigd en uitgereikt door do zorg
van do Hoofdcommissaris van politio.
3. Wanneer do opsporingsambtenaar tevens hulpofficior van justitie is,
wordt zuiks op het egitimatiebowijs vermeld,
Artikel 10
Door de zorg van do hoofdcornmissaris wordt het door hem afgegeven
iegitimatiobowijs geregistreerd in ceo beveiligde doorlopend register op do
harde schijf van eon computer systeem welke door de Mtnister van Justite
van Sint Maarten s goedgekeurd. Dt systeem wordt op eon door do
hoofdcommissaris aangewezen piacts bewaard en door eon door hem
aengewezen ambtenaar(en) onderhouden en bijgewerkt.
Artikel 11
Dezo ministeridle boschikking treedt in werking op do dag na do dag van
haar afkondiging. Tegeiijk met do inworkingtroding van doze ministoridlo
beschikking vervalt do rninisteriële beschikking van 3 december 1965 tot
uitvoering van artikel 2 tweede en derde Hd van do landsverordening van

de 25 september 1961 nopens de beëdiglng en legitimatle van
opsporlngsambtenaren (RB. 1961, no. 149, zoals gewljzlgd).

Phlllpsburg, 2 junl 2011
De Minister voornoemd,

Ultgegeven de edittlende jull 2011
De minister van Algemene Zaken,
S.A. Wescot-Williams
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Bijbge H: Aanvraag Legitimatiebewjs voor eon Opsporingsambtenaar
I Aanvrager
Vooriener(s) en acnternaam

Gesiacht

DM

DV
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Naam van do dienst, do ondememng, do vereniging
odehnwaaij aangesloten of waaoor werkzaarn
Borneo. functie rang
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Mode: van hot egitimatiebewijs, wearvan afgte wordt verzocht:

DMode{
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Model
OModel
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(Openbare Ministerie van Justitie Gerecht in Eerste Aanleg)
(Korps Poiltie Sint Maarten)
tDouane Diensi der Beiastingen)
(Buitengewone Agent van. Politic)
(Ovenge Ambtena ren’

Datum en nummer van hat benoemingsbesluit, wearop do
(i/mnn:

Nummer:

Door wie en op weike datumbdicj)sopsporinsambtenaa__
ndien afgifte van eon legitimabebewijs Model I, IV of V wordt gevraagd is do opsporingsambtenaar in heE bezt van
eon_vuurapen?
Zo (a datum en nummer van do machtiging en door wie is die verteend:
Datum(,md’):
Nummer:
Zijn nan do machfging beperkerde voorwaarden verbonden en, zo ja,
weike? (kopte acIitiglnJ2evoeoen)

DNee

Authoriteit:
Ja

merk:

Telefoon werk

OJa

—_______

LiNee

serienummer:

caiiber.

Mobie

E-rnaiiadres
Doze veiden zn nodig urn ne diensivenening van Korpa PDlitie Sint Maarten to optrnatseren

2 Ondertekening
ikvencaar JJ formulier voHedp en near waarheid to reboen ngeeud. 1k ga ermee akkoord dat rnijn per500r:sqecevens wwrden opgenomen n eon
bestand van Korps Politie Sint Maa den,
Datum

Hantekening aanvrager

hi te vullen door medewerk(st)er uar Korps Politic Sint Maarten
Datum

