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De Integriteitskamer Sint Maarten heeft tot doel de integriteit binnen 
bestuursorganen of andere entiteiten van het Land Sint Maarten te bevor-
deren door het doen van voorstellen, uitbrengen van adviezen en het ver-
richten van onderzoek bij vermoedens van schendingen van de integriteit. 
De Integriteitskamer is een vast college van advies als bedoeld in artikel
79 van de Staatsregeling van Sint Maarten en een Zelfstandig Bestuurs-
orgaan (ZBO). Namens de Raad van Toezicht van de Integriteitskamer 
komen wij graag in contact met ervaren kandidaten voor de functie van 
Voorzitter van de Raad van Toezicht. 

U bent iemand met een academisch werk- en denkniveau, die zijn of haar sporen binnen de maat-
schappij al ruimschoots heeft verdiend. U beschikt over ruime ervaring op bestuurlijk terrein. Ook
heeft u ruime ervaring als toezichthouder. Daarnaast heeft u een uitstekend inzicht in de constitu-
tionele en bestuurlijke verhoudingen binnen het Koninkrijk, alsmede affiniteit met en inzicht in de 
maatschappelijke en politiekbestuurlijke situatie op Sint Maarten. U bent onafhankelijk van instel-
ling en u heeft een sterk ontwikkeld moreel kompas. U bent noch direct, noch indirect gebonden 
aan de politiek op Sint Maarten. U heeft, bij voorkeur, een uitstekende beheersing van zowel het 
Engels als het Nederlands.                                                                                                                                   .

De Raad van Toezicht houdt volgens de Landsverordening Integriteitskamer toezicht op de doel-
matige uitvoering van de taken van de Integriteitskamer en op de rechtmatige en proportionele 
uitoefening van haar bevoegdheden. Ook behandelt de Raad van Toezicht klachten over de wijze 
waarop de Integriteitskamer gebruik heeft gemaakt van haar in de Landsverordening toegekende
bevoegdheden. De Raad vergadert viermaal per jaar. Benoeming vindt plaats voor een periode 
van drie jaar. Deze periode kan eenmaal worden verlengd.                                                                        .

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.


