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34 773 Gevolgen van de orkaan Irma 

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 november 2017 

U heeft de Staatssecretaris van BZK op 31 oktober jl. gevraagd een reactie 
te geven op de berichten dat orkaangetroffenen uit Sint Maarten nu in 
Nederland (onder andere Amsterdam) hun heil zoeken, zonder inkomen of 
passende huisvesting. Omdat dit onderwerp primair onder de verantwoor-
delijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
valt, bericht ik u als volgt. 
Na orkaan Irma hebben zich inwoners van Sint Maarten gemeld bij 
gemeenten in Nederland met vragen of een verzoek om hulp, zoals 
onderdak. De groep waar het om gaat, betreft enkele tientallen personen, 
die halsoverkop en zonder voorbereiding direct na de orkaan het eiland 
hebben verlaten en niet (langer) bij vrienden of familie terecht kunnen. 
Ook was er in enkele gevallen sprake van acute medische nood, waardoor 
Sint-Maartenaren met speciale vluchten het eiland hebben verlaten en in 
Nederland terecht zijn gekomen. 

Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van de burger. Inwoners van Sint 
Maarten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor levenson-
derhoud en onderdak. Wanneer zij verzoeken om onderdak, en financiële 
of andersoortige ondersteuning dienen gemeenten dit te beoordelen op 
grond van de geldende wet- en regelgeving. Een aantal gemeenten waar 
inwoners uit Sint Maarten zich meldden die niet zelf of via familie en/of 
vrienden in huisvesting konden voorzien, heeft deze mensen opgevangen 
en onderdak geboden in noodopvangvoorzieningen. Over deze beperkte 
groep inwoners uit Sint Maarten is vanuit mijn ministerie nauw contact 
met de betreffende gemeenten. In onderling overleg is tot een werkwijze 
gekomen die zich richt op een individuele benadering. Hierbij wordt in 
gesprek tussen de gemeente en betrokkenen geïnventariseerd wat de 
persoonlijke situatie is om vervolgens te kunnen voorzien in maatwerkop-
lossingen. 

Inwoners van Sint Maarten met een Nederlands paspoort zijn Neder-
landse staatsburgers die zonder restricties in Europees Nederland mogen 
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verblijven en zich hier mogen vestigen. Wanneer een inwoner van Sint 
Maarten ingezetene van Nederland wordt zijn de reguliere rechten en 
plichten die daarmee samenhangen van toepassing, zoals die voor alle 
Nederlanders gelden. Dat betekent ook dat gewenste voorzieningen, zoals 
huisvesting, niet per direct beschikbaar zijn. 
De hulpverlening van Nederland aan Sint Maarten is gericht op het eiland 
zelf. Indien een inwoner van Sint Maarten er voor kiest om toch te 
vertrekken naar Nederland, of in Nederland te blijven, dan betekent deze 
keuze zoals hiervoor aangegeven onder meer dat hij zelf verantwoordelijk 
is om in Nederland in zijn levensonderhoud en onderdak te voorzien. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
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