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Voor minister van justitie van Sint
Maarten, Dennis Richardson, is de
kou uit de lucht. De samenwerking
met de Nederlandse politie, die
landelijk korpschef Bouman ter
discussie had gesteld, komt er
toch. Dat is het resultaat van een
gesprek woensdag met ministers
Plasterk (binnenlandse zaken) en
Van der Steur (justitie), en met
Guus Schram, procureur-generaal
van Sint Maarten, Curaçao en de
BES-eilanden.

Blij dat u het hoog heeft gespeeld?

"Ja, we gaan gewoon
samenwerken. Dat kon ook niet
anders. Immers de hele
samenwerkingsgedachte werd
onderuitgehaald. In zo'n situatie
krijg je een neerwaartse spiraal
waarvan uiteindelijk alleen de
criminele elementen profiteren."

Dus u heeft gekregen wat u wilde?

"Ja, het idee dat Nederland geen
behoefte heeft aan samenwerking
met onze lokale politie, werd
gelukkig niet bevestigd. Dat was

ons probleem, dat uitsluitend
Nederlandse politiemensen de
criminaliteit zouden aanpakken. We
gaan de klus dus samen klaren,
precies zoals op 24 mei was
afgesproken."

Moet Sint Maarten niet gewoon
doen wat Nederland wil?

"Nee, zolang we samenwerken,
gebeurt dat op basis van
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid.
Sint Maarten is geen gemeente van
Nederland, maar een autonoom
land binnen het koninkrijk."

Waaruit bestaat die samen-
werking?

"Het Sint-Maartense politiekorps
gaat participeren in het
Recherchesamenwerkingsteam
(RST)."

Waarom vindt u dat zo belangrijk?

"Ik heb de vaste overtuiging dat
een geïntegreerd optreden van alle
verschillende korpsen veel
effectiever werkt. Nederlandse
politiemensen kennen de
samenleving niet zoals de lokale
politie. Anderzijds beschikt de
Nederlandse politie over specifieke
kennis en technologieën die lokaal
niet aanwezig zijn."

Bouman schoof u als minister opzij.
Kan dat opnieuw gebeuren?

"Afspraak is dat we de criminaliteit
samen bestrijden, dus volgens mij
is de kou uit de lucht. Bovendien
heeft hij die bevoegdheid niet."

Is de lucht tussen u en Schram ook
opgeklaard?

"Schram was begonnen met de
oprichting van afzonderlijke
criminele inlichtingendiensten
onder meer bij de marechaussee
en het RST. Omdat die los stonden
van de lokale politie heb ik daar
een stokje voor gestoken. Alweer
omdat ik samenwerking cruciaal
vind. Schram bleek bang te zijn dat
hem beperkingen werden opgelegd

bij het leidinggeven aan lokale
onderzoeken. Dat hebben we
uitgepraat en het is duidelijk
geworden dat de minister van
justitie dat in specifieke gevallen
niet kan doen zonder inschakeling
van de rechter. In Nederland is dat
anders. Ook hier geldt: ik werk
alleen mee aan die
inlichtingendiensten als we
samenwerking borgen."

Hoe gaat u corruptie bestrijden?

"Dat doen de verschillende
politiediensten. Verder hebben we
preventieve maatregelen genomen.
Een ombudsman behandelt
klachten over het functioneren van
de overheid en de oprichting van
een onafhankelijke
integriteitskamer is vrijwel
afgerond."

Een integriteitskamer?

"Die kijkt of de checks and
balances wel functioneren. Zo niet,
dan kan zij op eigen houtje de
ministerraad adviseren om een en
ander te repareren. Ook
integriteitsschendingen kunnen
voor behandeling aan de
ministerraad worden voorgelegd.
Indien nodig kan ze aangifte doen
bij het Openbaar Ministerie."
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