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Hierbij ontvangt u een kopie van de brief die ik op 13 oktober 2017 heb 
verzonden aan de voorzitter en de leden van de Ministerraad van Sint 
Maarten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de regering van Sint Maarten 
i.a.a. 
De Gouverneur van Sint Maarten 
De Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten 
De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 oktober 2017 

Zojuist heb ik telefonisch contact gehad met dhr. Marlin over de bereid-
heid van Nederland om bij te dragen aan de wederopbouw van het land 
Sint Maarten en de hieraan gekoppelde randvoorwaarden die Nederland 
van belang acht voor het waarborgen van een duurzame wederopbouw. 
Tijdens mijn bezoek aan Sint Maarten op 2 en 3 oktober jl. was ik 
bijzonder onder de indruk van de veerkracht van de bewoners van het 
eiland. Ik heb enorme waardering voor de energie waarmee velen werken 
aan het herstel van Sint Maarten; aan het opruimen van de straten en het 
repareren van scholen en andere gebouwen. Tijdens het telefonisch 
onderhoud op 13 oktober 2017 spraken dhr. Marlin en ik over de immense 
schade die de orkaan Irma op Sint Maarten heeft aangericht. De afgelopen 
weken heeft Nederland in samenwerking met de andere landen in het 
Koninkrijk noodhulp geleverd. In het telefonisch onderhoud heb ik 
bevestigd dat Nederland de aankomende periode ook graag bijdraagt aan 
de wederopbouw van Sint Maarten. Naast de reeds geleverde noodhulp is 
Nederland bereid uw regering te ondersteunen en financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor een duurzame wederopbouw. Indien uw 
regering akkoord gaat met de hieraan gestelde randvoorwaarden is de 
Nederlandse regering bereid een fonds in te stellen met een aanzienlijke 
financiële bijdrage voor de wederopbouw, waarmee de bevolking van Sint 
Maarten perspectief houdt op een goede toekomst op het eiland. 

Zoals ik eerder met uw regering heb besproken is het noodzakelijk dat de 
financiële middelen zodanig benut worden dat de belangen van de 
bevolking van Sint Maarten het beste worden gediend. Dat betekent onder 
meer dat projecten op een integere manier dienen te worden uitgevoerd. 
Het instellen van een integriteitskamer acht de Nederlandse regering 
hiervoor randvoorwaardelijk. Daarnaast is een goed functionerend, 
ordentelijk en ongecompromitteerd grenstoezicht noodzakelijk. Juist in 
crisissituaties en in tijden van wederopbouw is het grenstoezicht extra 
kwetsbaar. Daarom verzoek ik uw regering niet later dan 31 oktober 2017 
in te stemmen met de volgende voorwaarden: 

Integriteitskamer 

De eerste voorwaarde is een bij Landsverordening vast te leggen regeling 
van de Integriteitskamer. Het doel van deze Integriteitskamer is het 
bevorderen van de deugdelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van 
het openbaar bestuur. In de Landsverordening dient een aantal elementen 
te zijn verwerkt die niet zijn opgenomen in de versie zoals die nu voorligt, 
maar waarover in het verleden wel op regeringsniveau overeenstemming 
is bereikt. Deze elementen zijn onder meer de betrokkenheid van de RMR 
en de Nederlandse Ministerraad bij benoeming van de voorzitter en een 
lid. Ook dient de Integriteitskamer bindende adviezen te kunnen geven, 
waar uitsluitend met deugdelijke motivering van kan worden afgeweken. 
Daarnaast is voldoende budget en personeel noodzakelijk. Om geen 
onnodige vertraging op te lopen met de wederopbouw is het van belang 

Eerste Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 773, C 2



dat de verordening uiterlijk 31 oktober 2017 door de Staten is aanvaard en 
door de Gouverneur bekrachtigd. 

Grenstoezicht 

De Nederlandse regering acht het noodzakelijk dat de kwaliteit van het 
grenstoezicht op Sint Maarten substantieel wordt verhoogd, omdat naar 
het oordeel van de Nederlandse regering Sint Maarten op dit moment 
onvoldoende in staat is om eigenstandig de grenzen te bewaken. De 
dreiging op de grenzen heeft in het bijzonder betrekking op zware drugs- 
en wapencriminaliteit, migratiecriminaliteit, de instroom van illegale 
arbeidsmigranten en ongecontroleerde geld- en goederenstromen. 
Daarnaast is een verhoging van de weerbaarheid aan de grenzen van 
groot belang in het licht van de mondiale terroristische dreiging. De 
Nederlandse regering wil een bindende onderlinge regeling vaststellen, 
waarin wordt vastgelegd dat het grenstoezicht door de Koninklijke 
Marechaussee en de Nederlandse Douane wordt uitgevoerd, onder de 
formele verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie van Sint 
Maarten. De afspraken over deze inzet behelzen tevens de organisato-
rische inbedding, de verantwoordingslijnen en de monitoring en worden 
vastgelegd voor een bepaalde periode. De hierboven geschetste 
versterking van het grenstoezicht bevordert een ordentelijke en 
voorspoedig verloop van de wederopbouw van Sint Maarten. Graag 
verneem ik uiterlijk 31 oktober 2017 of uw regering instemt met het 
instellen van een bindende onderlinge regeling van deze strekking. 
Zoals ik ook telefonisch heb toegelicht is het voor Nederland slechts 
mogelijk te voorzien in een financiële bijdrage nadat is voldaan aan deze 
voorwaarden. Ik heb de verwachting uitgesproken dat een spoedige en 
positieve reactie van uw zijde volgt, in het belang van de bevolking van 
Sint Maarten. Ik zal om het proces te bespoedigen mijn ambtenaren 
vragen om snel met u in contact te treden over de precieze uitwerking van 
deze punten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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