
Sint-Maarten wil opheldering over gedrag Bouman
 
Interview | Minister van justitie:
Bouman vindt samenwerken nodig
noch wenselijk

JEANNETTE VAN DITZHUIJZEN

Op Sint-Maarten zijn ze bepaald
niet gediend van de houding van
Gerard Bouman, korpschef van de
Nationale Politie. "We voelen ons
geschoffeerd", zegt minister van
justitie Dennis Richardson.

"Bouman was voor het eerst op
Sint-Maarten en wist binnen 24 uur
dat er maffiosi op het eiland actief
zijn zonder dat het lokale bestuur er
iets aan deed. Vervolgens zegt hij
dat hij Sint-Maarten komt
schoonvegen en dat hij de lokale
politie daarbij niet nodig heeft. Hij
heeft naar eigen zeggen zoveel
informatie over corruptie, dat het
nodig noch wenselijk is om samen
te werken. Op mijn vraag hoe zijn
plannen zich verhouden tot mijn
verantwoordelijkheid als minister,
zegt hij dat hij mij niet nodig heeft.
Kennelijk doen de staatsrechtelijke
bevoegdheden er niet meer toe."

Bij zijn aantreden als minister twee
jaar geleden vertelde Richardson
dat hij voor de bestrijding van
corruptie en criminaliteit rekende op
hulp van Nederland. Sindsdien
heeft hij diverse malen om bijstand
verzocht. "Maar die verzoeken zijn
nooit gehonoreerd. Kennelijk geeft
Nederland alleen hulp als het hier
alles kan overnemen."

Het stoort Richardson dat Bouman
de indruk wekt dat heel Sint-
Maarten corrupt is. "Natuurlijk zijn
er corrupte elementen. Maar
opsporing van internationaal
georganiseerde misdaad is juist
een zaak van het
Recherchesamenwerkingsteam
(RST). Dat is sinds 2001 actief,
maar heeft nog geen maffioso voor
de rechter gebracht. Dat komt
doordat ze alleen opereren, terwijl
ik juist samenwerking wil
verbeteren. Daardoor vergroot je
de effectiviteit. Dat is me onlangs al
gelukt tussen de marechaussee,
het korps politie en de immigratie-

en grensbewakingsdienst. "

"Intussen was de procureur-
generaal van het
Gemeenschappelijk Hof van
Justitie op Sint-Maarten bezig met
de oprichting van aparte criminele
inlichtingendiensten (vijf op een
eiland van 56.000 inwoners) onder
andere bij de RST en de
marechaussee, los van de lokale
politie. Hij deed dit zonder overleg
met mij. Ook daar werd ik als
minister opzij geschoven. Daarom
heb ik opdracht gegeven om met
die oprichting te stoppen. Ik vind de
onderlinge samenwerking een
randvoorwaarde voor effectief
optreden." De suggestie dat het
Sint-Maartense politiekorps corrupt
is, wijst hij van de hand. "Alle
politici op het eiland die vervolgd
zijn, zijn door de lokale recherche
en de lokale politie voor de rechter
gebracht." Samenwerking met de
Nederlandse justitie wil Richardson
graag, maar dan op basis van
gelijkheid en wederzijds respect.
"Het lijkt het wel alsof Sint-Maarten
voor Nederland een quantité
négligeable is. Wij hebben
Nederlandse topambtenaren altijd
met egards behandeld. Maar
zolang Bouman de staatsrechtelijke
verhoudingen niet respecteert en
kennelijk niemand nodig heeft,
hoeft hij bij mij niet meer binnen te
komen. We hebben al officieel
geprotesteerd en de ministers
Plasterk en Van der Steur
opheldering gevraagd."
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Korpschef bezorgd over Antillen
 

Volgens Gerard Bouman is de
veiligheid in het gedrang.
foto bart maat, anp

Vooral veel criminaliteit op Sint-
Maarten. Extra politie naar
eilanden.

HAN KOCH

Gerard Bouman, korpschef van de
Nationale Politie, maakt zich grote
zorgen over de rechtshandhaving
op wat voorheen de Antillen
heetten. Vooral de bestrijding van
de criminaliteit op Sint-Maarten
dient een hoge prioriteit te krijgen.

Bouman heeft onlangs een
zesdaagse reis naar het Caribisch
gebied gemaakt om met eigen oren
te horen welk effect de criminaliteit
op de samenleving heeft. Hij sprak
daarover onder meer met de
medewerkers van het
Recherchesamenwerkingsteam,
een team dat opereert onder leiding
van de justitieministers van
Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en
Nederland. Bouman kreeg, zo blijkt
uit een terugkoppeling naar zijn
eigen organisatie, te horen dat het
gokwezen op Sint-Maarten al
decennialang in handen is van een
notoire maffioso. De samenleving
op het eiland wordt door de
samensmelting van boven- en
onderwereld in een wurggreep
gehouden. Hij vreest dat daardoor
de veiligheid in het gedrang komt
en dat is slecht voor de economie
in het algemeen en het toerisme in
het bijzonder.

Er worden komende maand vijftig
politiemensen geworven voor twee
teams voor de eilanden, met Sint-
Maarten als hoogste prioriteit. Aan
de operatie hangt een prijskaartje
van 22 miljoen euro per jaar tot

2017. Dat geld is ook bestemd voor
versterking van het Openbaar
Ministerie en de rechterlijke macht.

Boumans oordeel over Sint-
Maarten is op het eiland slecht
ontvangen. Hij zou zich tijdens zijn
bezoek onder meer arrogant
hebben opgesteld en zich
onmogelijk hebben gedragen
waardoor van samenwerking geen
sprake meer kan zijn. De Nationale
Politie wil op dat laatste geen
commentaar geven.

Zondag komt Dennis Richardson,
minister van justitie van Sint-
Maarten, naar Nederland. Hij heeft
volgende week een gesprek met
zijn Nederlandse collega Van der
Steur en minister Plasterk
(koninkrijksrelaties). De bestrijding
van de criminaliteit is volgens een
woordvoerder het belangrijkste
agendapunt. Bouman zal niet bij
het overleg zijn.

Na zijn rondreis concludeert de
politietopman dat de politie op alle
eilanden professioneler wordt. De
eilanden zijn echter te klein om alle
politietaken uit te voeren. Dat
betekent dat gezocht moet worden
naar specialisatie per eiland. Het
grootste eiland Curaçao heeft
overigens nog altijd 775
politiemensen op een bevolking
van bijna 154.000. Dat is één
politiemedewerker op 198
inwoners. In Nederland is dat is
één op de 258.
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