
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2018 

AB 2018, no. 54 

Landsbesluit van de 20ste december 2018 regelende de 

inwerkingtreding van het Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 12e juni 2015 tot wijziging van het 

Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal in 

verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van 

DNA profielen tussen de landen van het Koninkrijk 

 
 

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

 

Overwegende:  

 

dat op 1 september 2017 de Onderlinge regeling vergelijking DNA-

profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten (AB 2017, no. 

26) in werking is getreden, welke regeling beoogd een passend niveau van 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer te bieden voor degenen van 

wie het resultaat van de onderlinge vergelijking van DNA-profielen wordt 

uitgewisseld; 

 

dat het in verband hiermee wenselijk wordt geacht om het 

wijzigingslandsbesluit AB 2015, no. 14, dat de mogelijkheid opent om DNA-

profielen geautomatiseerd onderling te vergelijken tussen de DNA-

databanken van de landen van het Koninkrijk, in werking te doen treden en 

deze inwerkingtreding middels het Afkondigingsblad bekend te maken; 

 

 

Gelet op: 

 

Artikel II van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

12de juni 2015 tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek 

celmateriaal in verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van 

DNA-profielen tussen de landen van het Koninkrijk (AB 2015, no. 14);  
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BESLUIT: 

 

 

Enig artikel 

 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de juni 2015 

tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek celmateriaal in 

verband met het geautomatiseerd onderling vergelijken van DNA-profielen 

tussen de landen van het Koninkrijk (AB 2015, no. 14) treedt in werking met 

ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin 

dit besluit wordt geplaatst. 

 

 

 

 

Gegeven te Philipsburg, de twintigste december 2018        

      De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De twintigste december 2018                                  

De Minister van Justitie  

 

 

 

Uitgegeven de achtentwintigste december 2018         

De Minister van Algemene Zaken 

Namens deze,  

Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 

 

 

 


