Geachte leden van de Staten van Sint-Maarten,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Tijdens de laatste IPKO is uitgesproken dat we - als leden van de parlementen binnen het Koninkrijk elkaar vaker kunnen informeren over ontwikkelingen en issues die ons allen aan gaan. In dat verband
stuur ik u deze mail.
Op maandag 22 juni 2020 wordt in de Nederlandse Tweede Kamer door de commissie
Koninkrijksrelaties het Notaoverleg rechtshandhaving gehouden, in aanwezigheid van staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Knops, minister van Justitie en Veiligheid de heer
Grapperhaus en minister voor Rechtsbescherming de heer Dekker. Tijdens dit overleg staan rapportages
van de Voortgangscommissie Sint-Maarten en de Raad voor de Rechtshandhaving op de agenda. Mede
naar aanleiding van deze rapportages heb ik mij voorgenomen tijdens dit overleg een motie in te dienen
die strekt tot het ingrijpen van de Rijksministerraad in het gevangeniswezen op Sint-Maarten. Ik stuur u
die motie ter kennisneming als bijlage bij deze mail toe.
Al langere tijd zijn er grote zorgen over de situatie in gevangenis Point Blanche. Ik heb gemerkt dat die
zorg bij velen bestaat, ook bij politici en de bevolking op Sint-Maarten. Ondanks alle goede voornemens
en intenties van de afgelopen jaren constateer ik dat langjarig niet gekomen kan worden tot minimaal
noodzakelijke verbeteringen. Ik ben van mening dat de mensenrechtensituatie niet langer uitstel duldt
en voel de verantwoordelijkheid om hier mede een oplossing in te zoeken. Hier speelt ook een rol de
aansprakelijkheid (op basis van het EVRM) van het land Nederland als onderdeel van het Koninkrijk daar
waar het gaat om het tegengaan van mensenrechtenschendingen.
Ik hecht er aan om u langs deze weg te informeren over deze motie. Dank aan de griffies voor de
bereidheid om deze mail in uw mailbox af te leveren. Mocht de motie vragen oproepen voelt u zich dan
vrij met mij contact op te nemen.
Met collegiale groet,

Chris van Dam
Mr. C.J.L. van Dam MPM - Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lid commissies Justitie & Veiligheid, Koninkrijksrelaties, Geloofsbrieven, Tijdelijke Commissie Digitale
Toekomst (TCDT).
Portefeuilles: politie, OM, rechtspraak, juridische beroepen (inclusief rechtsbijstand), crisisbeheersing.
Digitalisering.
Contact met kerkgenootschappen. Koninkrijksrelaties, inclusief Caribisch Nederland (BES).

