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Besluit van de Minister van Justitie van 19 december 2017, nummer 72542,  houdende 

onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van 
het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint 

Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten) 

Sint Maarten en Nederland (hierna: de landen), 

Overwegende dat: 
- het in het belang van de bevolking van Sint Maarten is maatregelen te nemen die een ordentelijk 

en voorspoedig verloop van de wederopbouw van Sint Maarten bevorderen; 

- een van die maatregelen ziet op de versterking van het grenstoezicht;  
– de landen op 24 november 2017 zijn overeengekomen een onderlinge regeling te treffen waarin 

bindende afspraken worden gemaakt over de uitvoering en versterking van het grenstoezicht 
door de Koninklijke Marechaussee (hierna:KMar) en de Douane Nederland in Sint Maarten, met 
als doel een goed functionerend, ordentelijk en ongecompromitteerd grenstoezicht op personen 
en goederen in Sint Maarten; 

- deze afspraken rekening houden met de afspraken gemaakt bij de onderlinge regeling tussen 
Curaçao, Sint Maarten en Nederland, regelende de samenwerking tussen de landen op het gebied 
van de vreemdelingenketen (Stcrt. 2010, 3443); 

– het grenstoezicht in crisissituaties en tijden van wederopbouw in Sint Maarten extra kwetsbaar 
is; 

- om die reden de regeringen van de landen het noodzakelijk achten dat het grenstoezicht inSint 
Maarten substantieel wordt versterkt; 

- bestaande bedreigingen van het welzijn van de bevolking van Sint Maarten, met name via de 
grenzen in het bijzonder bestaan uitzware drugs- en wapencriminaliteit, migratiecriminaliteit, de 
instroom van illegale arbeidsmigranten en ongecontroleerde geld- en goederenstromen; 

- naar het oordeel van de regeringen van de landen, Sint Maarten op dit moment ondersteuning 
behoeft bij het bewaken van de in – en uitstroom en personen en goederen aan de grenzen en 
daarom extra inzet van de KMar en de Douane Nederland – onder verantwoordelijkheid van de 
minister van Justitie van Sint Maarten – voor de versterking van het grenstoezicht 

noodzakelijkis; 
- deze regeling onverlet laat de uitvoering van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole 
op de luchthavens op Sint Maarten(Trb. 1994, 144), voor zover het betreft de 

gemeenschappelijke personencontroles op de internationale luchthaven Princess Juliana 
International Airport te Sint Maarten; 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwju4uaS2r7YAhVKQSYKHV1YAkYQjRwIBw&url=http://www.studieclubschilders-nederland.nl/opdracht-c1-wapen.html&psig=AOvVaw2fU6Mv9iaSiJzI08FND5dU&ust=1515168746886272
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Gelet op artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden; 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

Hoofdstuk 1 Doel 

Artikel 1 

In het kader van de te nemen maatregelen inzake de wederopbouw stelt Nederland voor de 
persoonscontrole extra bijstand van de KMarter beschikking en verleent de Douane Nederland bijstand 
aan de Douane van Sint Maarten voor de goederencontrole. 

Hoofdstuk 2 Verantwoordelijkheid 

Artikel 2 

De minister van Justitie van Sint Maarten blijft verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van 
het grenstoezicht in Sint Maarten. 

Artikel 3 

1. De rechtspositionele verantwoordelijkheid voor het KMar-personeel berust bij de Commandant van 
de KMar.   
 

2.  De rechtspositionele verantwoordelijkheid voor de Douane Nederland berust bij de algemeen 

directeur Douane van Nederland. 

Hoofdstuk 3 Uitvoering en taken 

Artikel 4  

1. De verantwoordelijke autoriteiten van Sint Maarten en Nederland werken nadere vormen en 

modaliteiten voor de uitvoering van het grenstoezicht door de extra inzet van de KMar en de bijstand 
van Douane Nederland uit in een gezamenlijk plan van aanpak. Zij stellen het gezamenlijke plan 
van aanpak vóór 1 januari 2018 vast. 
 

2. In het plan van aanpak wordt in ieder geval een tijdelijke operationele organisatiestructuur 

opgenomen waarmee de taakuitvoering door de KMar en de Douane Nederland die bijstand 
verlenen, wordt geborgd.    

Artikel 5 

1. De extra bijstand van de KMar en de bijstand van de Douane Nederland wordt ingezet voor het 
grenstoezicht waartoe in ieder geval de volgende taakvelden behoren: 

a. toezicht op en bestrijding van illegale (arbeids)immigratie via de grenzen; 

b. drugs- en wapencontroles aan de grenzen; 
c.  bestrijding van migratiecriminaliteit in relatie tot het grenstoezicht; 
d.  bestrijding van drugscriminaliteit in relatie tot het grenstoezicht; 

e. bestrijding van illegale geldstromen. 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang  2017, nummer 28                                          Datum: 22 december 2017 

   P a g i n a | 4 
 

 
 

2.  Binnen de in het eerste lid genoemde taakvelden richt de KMar zich op de personencontrole en de 
Douane Nederland zich op de goederencontrole.  

 
Artikel 6 

1. Sint Maarten draagt zorg voor de mandatering van alle vereiste bevoegdheden aan de ambtenaren 

van de KMar en de Douane Nederland, benodigd voor een effectieve en rechtmatige uitvoering en 
uitoefening van de overeengekomen taken en bevoegdheden op de in artikel 5, eerste lid, 
genoemde taakvelden. 
 

2. De ambtenaren van de KMar en de Douane Nederland dragen tijdens de uitvoering van de 
opgedragen taken het eigen dienstuniform en de eigen bewapening. 

Artikel 7 

Sint Maarten neemt de nodige maatregelen zodat de opvolging van de extra bijstand van de KMar en 
de bijstand van Douane Nederland, in de rechtshandhavingsketen goed wordt ingericht en daar waar 
nodig in deze keten wordt geïntensiveerd.   
 
Artikel 8 

1. De KMar en de Douane Nederland voeren uitsluitend opdrachten uit die binnen de in of op grond 

van deze regeling gemaakte afspraken vallen.  
 

2.  Indien er tussen de landen verschillen van inzicht ontstaan over de uitvoering van de in of op 
grond van deze regeling gemaakte afspraken, wordt zulks besproken in een overleg tussen de 
verantwoordelijke ministers van Sint Maarten en Nederland.  

Hoofdstuk 4 Voortgangscommissie 

Artikel 9 

1. Er is een voortgangscommissie. 
 

2. De voortgangscommissie heeft als taak: 
a. het monitoren van de uitvoering van de afspraken in en op grond van deze regeling; 
b.  het adviseren van de verantwoordelijke ministers van de landen over de voortgang en de  

uitvoering van de in en op grond van deze regeling gemaakte afspraken.  
 

3. In het gezamenlijke plan van aanpak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden de activiteiten van                                        
de voortgangscommissie nader uitgewerkt.  

 
4. De voortgangscommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de deelnemende 

uitvoeringsorganisaties belast met het grenstoezicht in Sint Maarten en Nederland en een 

 vertegenwoordiger van de verantwoordelijke minister, bedoeld in artikel 15 eerste lid, per land. 

 
Deze commissie bestaat uit de volgende leden: 

a. 1 vertegenwoordiger van de KMar 

b. 1 vertegenwoordiger van de immigratiedienst van Sint Maarten 

c. 1 vertegenwoordiger van de douane van Sint Maarten 

d. 1 vertegenwoordiger van de Douane Nederland 

e. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid van Nederland 

f. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Nederland 

g. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie van Nederland 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang  2017, nummer 28                                          Datum: 22 december 2017 

   P a g i n a | 5 
 

 
 

h. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 

Nederland 

i. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie van Sint Maarten 

j. 1 vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Sint Maarten 

5.  De Nederlandse leden van de voortgangscommissie worden door de verantwoordelijke minister van 

Nederland, bedoeld in artikel 15, eerste lid, benoemd, geschorst en ontslagen. De leden van Sint 

Maarten worden door de verantwoordelijke minister van Sint Maarten benoemd, geschorst en 

ontslagen. De voorzitter wordt, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties na overleg met de minister-president van Sint Maarten, bij koninklijk besluit,  

benoemd, geschorst en ontslagen. 

Hoofdstuk 5 Civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 

Artikel 10 

1. Indien ambtenaren van de KMar of de Douane Nederlandworden ingezet in Sint Maarten is Sint 
Maarten aansprakelijk voor de schade die zij bij de uitoefening van de in en op grond van deze 
regeling gemaakte afspraken veroorzaken. Daarbij geldt het recht van Sint Maarten. 
 

2. Nederland is aansprakelijk indien deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk 
wangedrag door de ambtenaren van de KMar of de Douane Nederland. 

 
3. Onverminderd de uitoefening van zijn rechten tegenover derden, ziet Nederland af van vorderingen 

tegen Sint Maarten wegens geleden schade, behalve ingeval van grove nalatigheid of opzettelijk 
wangedrag. 

Artikel 11 

Tijdens de uitvoering van de in en op grond van deze regeling gemaakte afspraken zijn de ambtenaren 
van de KMar en de Douane Nederland in Sint Maarten onderworpen aan de strafrechtelijke wet- en 
regelgeving van Sint Maarten.  

Hoofdstuk 6 Functievereisten 

Artikel 12 

De landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de professionaliteit, kwaliteit en integriteit van de 

ambtenaren die belast zijn met het grenstoezicht inSint Maarten. In het plan van aanpak worden 
maatregelen uitgewerkt die de professionaliteit, kwaliteit en integriteit van de betrokken ambtenaren 
bevorderen.   

Hoofdstuk 7 Privacyaspecten 

Artikel 13 

De verwerking van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling door de KMar en de Douane Nederland 
in Sint Maarten vindt plaats overeenkomstig de Landsverordening bescherming persoonsgegevens van 

Sint Maarten. De informatie-uitwisseling is slechts toegestaan voor het doel waarvoor die informatie is 
gevraagd. 
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Hoofdstuk 8 Financiering 

Artikel 14 
 
De financiering van de bijstand van deDouane Nederland en de extra bijstand van de KMar komt ten 

laste van het fonds wederopbouw Sint Maarten. 

Hoofdstuk 9 Overleg 

Artikel 15 

1. De uitvoering van de onderlinge regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de  staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën van Nederland en de minister van Justitie 

van Sint Maarten gezamenlijk.  
 

2. De uitvoering van deze regeling wordt in ieder geval twee keer per jaar besproken door de 
verantwoordelijke bewindspersonen, bedoeld in het eerste lid.  

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 16 

1. Deze regeling kan alleen met instemming van beide landen worden gewijzigd. 

 
2. De verantwoordelijke bewindspersonen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, evalueren jaarlijks de 

werking van deze regeling in de praktijk. De evaluatie kan aanleiding vormen deze regeling met 

inachtneming van het eerste lidte wijzigen. 

Artikel 17 

1. Deze regeling treedt in werkingmet ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst. 

2.   Deze regeling vervalt met ingang van1 januari 2020. 
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Artikel 18 

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten. 

Deze regeling wordt binnen 30 dagen na ondertekening geplaatst in de Staatscourant van Nederlanden 
de Landscourant van Sint Maarten. 

 

 

De Minister van Justitie van Sint Maarten, 

R. A. Boasman 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van Nederland, 

M. Harbers 

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, 

M. Snel  

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland, 

R.W. Knops 

De Minister van Defensie van Nederland, 

A.Th.B. Bijleveld - Schouten 
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   No. 381-17MB/JUS 

 
 
 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 
 

 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna 

aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 
 

BESLUIT: 
 
 

Artikel 1 
 
De volgende medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 
ontwikkeling en Arbeid (VSA), worden per 9 april 2017opnieuw voor de duur van drie jaar aangesteld 
als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 
2 en 7, van de Rijkswet Politie: 
 

- dhr. Earl W.A. Best, inspecteur generaal en hoofdinspecteur gezondheidszorg; 
- dhr. Leoudson E.N. Gijsbertha, inspecteur geneesmiddelen;  
- mevr. Tamisha C.D. Priest, controleur voedselveiligheid.  
 
Artikel 2 
 
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten 

strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van aangelegenheden van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 
 
Artikel 3 
 
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone 
agenten van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie 

verslag uit over: 

a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die 
klachten. 
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Artikel 4 
 
Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan en werkt terug tot en met 9 
april 2017.  
 

 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 

 
 
                                                                                  Philipsburg,                      

 
 
De Minister van Justitie, 
 

 
 
 
Rafael A. Boasman 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Afschrift aan: 
Hoofd kantoor Procureur-Generaal te Sint Maarten; 
de Hoofdofficier van justitieparket Sint Maarten; 
de Korpschef Politie Sint Maarten; 
het Hoofd van de afdeling Justitiële Zaken van het Ministerie van Justitie; 

de Secretaris-Generaal van het ministerie van VSA; 
de betrokkenen. 
 
 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de 

beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een 
bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie. 
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Overzicht wetgeving 
 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te 

maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van 

artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 

Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 

Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke 
regelingen 
 

NummerAfkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

Beoogde datum 
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 41   Landsverordening, van de 18 
december 2017 tot instelling 
van de Integriteitskamer, 
alsmede tot regeling van de 
inrichting, samenstelling, 
taken en bevoegdheden van 
de Integriteitskamer. 

18 december 2017  Bij een landsbesluit 
te bepalen tijdstip. 

AB 2017, no. 43  Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van 
de 14 december 2017, tot 
aanpassing van het 
landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, van 1 
februari 2012 tot 
vaststellingvan de geldelijke 
voorzieningen van de leden, 
hun plaatsvervangers en van 
de secretaris van de Sociaal- 
Economische Raad in verband 
met/vanwege het einde van 
de opbouwfase van de Sociaal-
Economische Raad.  

14 december 2017  1 maart 2018, en 
werkt voor zover 
terug tot aan de 
dag van de 
installatie van de 
nieuwe Sociaal- 
Economische Raad 
voor de termijn 
2017- 2020, zijnde 1 
mei 2017.  

 
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang  2017, nummer 28                                          Datum: 22 december 2017 

   P a g i n a | 11 
 

 
 

 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 42  Besluit van 14 december 2017 tot 
afkondiging van het Besluit 
houdende aanwijzing aan de 
Gouverneur van Sint Maarten die 
ertoe strekt te bevorderen dat de 
Minister-President van Sint Maarten 
wordt ontslagen en opgevolgd. 

14 december 2017 24 november 2017  
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


