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De regering van Sint-Maarten wei-
gert voorlopig mee te werken aan
het corruptieonderzoek op het ei-
land.
Dat zegt minister van justitie Den-

nis Richardson van Sint-Maarten Het
eiland was zelf al bezig met het in-
stellen van onderzoek naar corruptie
toen de gouverneur van het eiland
op initiatief van minister Plasterk
(koninkrijksrelaties) een aanwijzing
kreeg om de ‘integriteit van het
openbaar bestuur’ door te lichten.
Richardson noemt dat onderzoek

“onwettig, want in strijd met de con-
stitutionele opzet van het Konink-
rijk”. In juli kondigde Richardson in
Trouw al aan dat onderzoek naar cor-
ruptie op het Caribische eiland een
van zijn eerste daden als nieuwe mi-
nister van justitie zou zijn.
“Volgens het statuut van het Ko-

ninkrijk moet de koninkrijksrege-
ring aantonen dat er voldoende aan-
leiding is om in te grijpen op het ei-
land – wanneer de instituten op het
eiland falen bijvoorbeeld en Sint
Maarten zelf niet werkt aan een op-

lossing. Maar dat doen we wel.”
Naast het eigen onderzoek, vroeg het
eiland aan Transparency Internatio-
nal om onafhankelijk onderzoek.
“Verder heb ik voorgesteld om grote
overheidsopdrachten niet meer zon-
der nader onderzoek te verstrekken,
zodat corruptie geen kans krijgt.”
Too little, too late, vond minister

Plasterk. De bewindsman heeft veel

vragen over manier waarop op Sint-
Maarten wordt omgegaan met het
gokwezen, de prostitutie, het vreem-
delingenverkeer, grote aanbestedin-
gen en de infrastructuur.
De zorgen zijn al eerder aan het ei-

land overgebracht en om onderzoek
werd ook al eerder verzocht. De aan-
wijzing betekent nu echt een zware
verplichting, waaraan de regering ter
plekke ten volle moet meewerken.
“Nederland is te ongeduldig en wil

niet wachten”, zegt Richardson. Vol-
gens Richardson was het Nederland-
se besluit over het onderzoek al lang
bekokstoofd.
Vlak voor dat besluit viel hadden

Richardson en de Sint Maartense pre-
mier Sarah Wescot-Williams een ge-
sprek met Plasterk. “Er viel niet te
onderhandelen of te discussiëren,
het gesprek had geen enkel resul-
taat. Vlak daarna kwam de opdracht
aan de gouverneur om onderzoek te
laten doen naar corruptie.”
Dat besluit is ommeerdere redenen

onwettig, vindt Richardson. De Raad
van State had dat besluit moeten
toetsen, zegt de minister van justitie.
“Die waarborg van zorgvuldigheid
ontbreekt nu bij deze toch ingrijpen-
de inmenging in onze autonomie.
Daarom hebben we de kwestie zelf
voorgelegd aan de Raad van State
van het Koninkrijk.”
Hangende het advies van de Raad

van State weigert de regering van
Sint-Maarten medewerking aan het
gouverneursonderzoek.
“Als gevolg hiervan wordt ook ons

eigen onderzoek naar corruptie ver-
traagd,” constateert Richardson.
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