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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 21 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MARMUL 
FLOWER & GARDEN CENTER N.V. DBA THE 

ORCHID FLOWERSHOP voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD # 25, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 december 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 january 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan A. GLOBAL 
TRUCKING & HEAVY EQUIPMENT N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 32, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 januari 2021, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 05 january 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CREATE 
YIELD MEANINGFUL N.V. DBA LIGHT & 

WATER voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 312 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 january 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan POWER 
DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 21, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SINT MAARTEN 
DISCOVERY TOURS N.V. voorheen gevestigd 

te FRONT STREET #5 SUITE 4,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 oktober 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan FASHION PARIS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 7 

UNIT G, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.30 oktober 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SINT MAARTEN 
AGRICULTURE COOPERATIVE SXM COOP 

voorheen gevestigd te Z/N ,  , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan GAGNE-LORTIE JEREMIE 
voorheen wonende te 211 BLV BRIEN, J6A 
OA4, REPENTIGNY, CANADA, , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan THERY PATRICK MARCEL 
GEORGES voorheen wonende te 21 RUE DU 
MOULIN  56000 VANNES,  FRANCE.,  , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan HODGE DANIEL DBA 

SANDIS PET PARADISE voorheen wonende te 
Z/N, , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 30 oktober 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 december 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan RIGAL MICHEL CHRISTIAN 
DE voorheen wonende te 72 PARC DE LA BAIE 
ORIENTALE Z/N MARIGOT, SAINT MARTIN 
F.W.I., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 oktober 2020, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 29e december 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van 1. NICOLAS KAGAN EN 2. 
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MD 
MARBLE DESIGN N.V., wonende en 
respectievelijk gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, ten laste van THOMAS MORETA, 
wonende op Saint Martin F.W.I. 
BETEKEND:EXECUTORIALE 
DERDENBESLAG, dd. 29e december 2020. 
 

De deurwaarder,  

Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 22e december 2020, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van LOUIS GERARD RATCHEL, 
wonende te Saint Martin, die voor deze 

woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 
Sint Maarten alsmede aan de Welfare Road # 
57, Colebay, St. Maarten ten kantore van 

Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants, en 
gemachtigde de advokaat mr. Jason J. Rogers, 
ten laste van de naamloze vennootschap 

DIJAMANT CAR RENTAL N.V., gevestigd op 
Sint Maarten, thans zonder bekend (kantoor)-
adres in Sint Maarten 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG,  beschikking dd. 11e 
december  2020. 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 6e januari 2021, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van LEXWELL ATTORNEYS AT 
LAW, gevestigd en kantoorhoudende aan de 
Falcon Drive # 2, Harbour View op Sint Maarten, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, ten laste van CARLISLE 

COMPANY LTD., ATTN: LUCKY BHALLA, 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten, 
BETEKEND: Een engelse taal gestelde brief 
d.d. 5 januari 2021  
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess   
 

 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 22e december 2020, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van RASHEDA INDIRA ROUSE, 
wonende te Sint Eustatius, die voor deze 

woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 
Sint Maarten alsmede aan de Welfare Road # 
57, Colebay, St. Maarten ten kantore van 

Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants, en 
gemachtigde de advokaat mr. Jason J. Rogers, 
ten laste van de naamloze vennootschap 

CARIBBEAN MORTGAGE BANK N.V. IN 
LIQUIDATIE, zonder bekende woon-, 
vestigings- of verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG,  beschikking dd. 27e oktober  
2020. 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 6e januari 2021, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg, van St. Maarten, wonende op 
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 
gevend aan de beschikking van 9e december 

2020 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg ,  
RENE HILARION ROSEAU, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten noch in 
Saint Martin of waar dan ook,   
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 19 april 2021, 
des voormiddags te 10:00 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
op de vordering van   
ADELINA JURIST GIBBONS, wonende aan de 

Arc en Ciel BT 2 Apt. 202, 25 Rue Mme Leydet 
97150 te Saint Martin   
E 115/2020 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess 
 

 
 

ONDER CURATELESTELLING 
 
Bij beschikking van de E.A. rechter mr. P.P.M. 
van der Burgt in het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Sint Maarten d.d. 7 december 2020, is ten 
verzoeke van de heer David Arthur Daniel, 
wonende in Nederland, voor deze zaak domicilie 
kiezende aan de Welfare Road # 57 te Cole Bay, 
Sint Maarten, ten kantore van de advocaat mr. 
M.N. Hoeve, de heer Mckensie DANIEL, 
geboren op 6 december 1949 te Colihaut, 

Dominica, onder curatele gesteld met 

benoeming van mevrouw Mercedes WYATT-
VAN DER WAALS tot curator.  
 
Namens de curator,  
De gemachtigde,  
mr. Melinda N. Hoeve 

 
 
 
 
 

 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 7e  Januari 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Juan Pablo Nadal, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats, 

aan de om op maandag de 8e  maart 2021 te 
15:20 uur namiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op het eiland 
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 

verschijnen, om de vordering van Xiomara 
Freeman Dickson, te antwoorden (E119/20 –
SXM 202001238) 

 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 

 
 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 7e  januari 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 

Philipsburg. Opgeroepen: Enric Pasqual 
Hodge, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats, aan de om op maandag de 1e  
februari 2021 te 14:00 uur namiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
David Christopher Hodge tegen de 
erfgenamen van Austin Albertus Hodge, tw 
Miquel Alfonso Hodge (overleden) -2 
erfgenamen, Daniel Michael en David 
Christopher Hodge (de verzoeker), b. Alvin 
Elric Hodge (overleden) – 1 erfgenaam , 

Aisha Pamela Hodge, c. Herman Julius 

Hodge (overleden), 1 erfgenaam, Enric 
Pasqual Hodge, d. Franklin Emanuel 
Hodge, e. Deanna Angelica Hodge, f. 
Rosalie Mary Hodge en g. Matica Hodge, te 
antwoorden (EJ 351/20 –SXM 202001241) 
 

De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
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                                                     MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE 24e december 2020 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

 
NR.: 2020/ 1488 

 
in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van Mevr. Suzie Mutch namens motorjacht (MY) INFINITY en MY INTREPID, d.d. 18 

December 2020, met betrekking tot het opstijgen van en landen op het MY INFINITY en MY INTREPID 
in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Airbus Helicopters 
Deutschland MBB-BK 117 D-2, registratie N6EU, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden 
van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen 
nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 
 
gelet op: 

- Artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening; 
- Artikel 3, veertiene lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel 1 Algemeen 
Aan Mevr. Suzie Mutch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf 24 december 2020 tot en met 10 januari 2021, met inachtneming van artikel 2 en 3 
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het MY 
INFINITY en MY INTREPID; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type Airbus Helicopters 
Deutschland MBB-BK 117 D-2, registratie N6EU en genoemde voorwaarden in het bewijs van 
luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Department of Transportation- Federal Aviation 
Administration”. 

 
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het MY INFINITY en MY INTREPID. 
2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het MY INFINITY en MY INTREPID, dient in 
samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 
verleend door de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante 

frequentie 118.7Mhz. 
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 
communicatiemiddel. 
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5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 
van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 

7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het MY INFINITY en MY INTREPID zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registartie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 
van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 

12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 

2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 
Artikel 4 Geldigheidsduur 
1. Deze beschikking treedt in werking op 24 december 2020 en is geldig tot en met 10 januari 2021. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 

 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 
Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

 

 

Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUINCATIE, 
 

 
NR: 2020/1371 

in overweging genomen hebbende: 
- De aanvraag d.d. 28 October 2020, van Robert-Jan JAMES, Directeur, namens SOL ANTILLES 

N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een vergunning voor het vervoeren dan wel 
doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een luchtvaartuig; 

- dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen te 

vervoeren of te doen vervoeren; 
- dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort van 

bovengenoemde bedrijf/ instantie; 
- dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht-, en Scheepvaart op  

17 November 2020 uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de  onderhavige 
gevaarlijke stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren. 

 

gelet op: 
artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de artikelen 17 
en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, GT no. 400, zoals 
gewijzigd); 

 
H E E F T   B E S L O T E N: 

 
 
Artikel 1 

1. Aan SOL ANTILLES N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, wordt vergunning 
verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een luchtvaartuig van de in 
het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen. 

 

2. Klasse 1 Explosieven; 
Klasse 2 Gassen; 
Klasse 3 Brandbare vloeistof; 
Klasse 4 Brandbare vaste stoffen; 
Klasse 5 Oxiderende stoffen; 
Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen; 

Klasse 7 Radioactief materiaal; 

Klasse 8 Corrosieve stoffen; 
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen. 
 

 
Artikel 2 
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen: 

1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk doorgegeven te 
worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit schriftelijk 
doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 
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3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel: 
a. de gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure; 
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 

9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400); 
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft. 

4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
17, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB  2015 no. 9). 

5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
18, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9). 

6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de 
Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële beschikking 

worden gewijzigd. 
 
 
Artikel 3 

De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende voorwaarden en 
bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel 
gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze 

ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen. 
 
 
Artikel 4 
Het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast 
met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of alsnog te stellen 
nieuwe gewijzigde voorwaarden. 

 
 

Artikel 5 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 

Artikel 6 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 

 
 

  
Philipsburg, 18 December 2020 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 

Namens deze, 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 
 

 

 

 
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6 weken na de dag waarop deze 

beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. 

Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel 16, eerste lid van de LAR al dan niet na de procedure van artikel 56 te hebben 

doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in eerste 

aanleg. 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2021, nummer 01                                         Datum: 08 januari 2021 

   P a g i n a  | 11 
 

 
 
Beschikking nummer: 3/2020 
Datum: 21 december 2020 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 

Overwegende: 
dat krachtens beschikking nummer 3/2015 van de Electorale Raad van 19 november 2015 de politieke 
partij    St. Maarten Development Movement is geregistreerd in het register van politieke partijen, 

bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
dat de politieke partij St. Maarten Development Movement op 18 december 2020 een schriftelijk 
verzoek tot intrekking van de registratie van de politieke partij heeft ingediend; 
 

Gelet op: 
artikel 22, eerste lid, onderdeel a), van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De registratie van de politieke partij St. Maarten Development Movement bedoeld in artikel 14, 
eerste lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 
 

Artikel 3 

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 
 
 
 
 
 
B.G. Hofman   O.L. Williams    M.J. Hooi 

Voorzitter   Lid     Lid 
 
 
 
Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën 
politieke partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze 

beschikking is geplaatst, tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van 
Sint Maarten. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
 
During the month of October 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.1.5 million due to the higher 
base amount1 upon which it is calculated. Meanwhile, on the weekly auctions of certificates of deposit 
(CDs), the banks only subscribed for the maturing amounts of CDs. As a result, the amount of 

outstanding CDs remained unchanged. 
 
Base money2 increased by NAf.109.8 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.97.7 million) and currency in circulation (NAf.12.1 million). The increase in the 
current account balances was mainly the result of transfers by the governments of Curaçao and Sint 
Maarten, and pension funds from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial 
banks. Furthermore, the repayment of matured debt securities issued by the government of Curaçao 

that were held in the portfolios of local institutional investors and the transfer of dollar deposits by the 
commercial banks from abroad contributed to the increase in the current account balances. Moreover, 
the Bank provided short-term liquidity to some commercial banks. As a result, the item “Claims on 
deposit money banks” increased by NAf.1.6 million on the assets side of the balance sheet.  
 
The item “Liabilities to nonresidents” dropped by NAf.7.5 million mainly because of transfers by the 

commercial banks in Bonaire from their accounts at the Bank. The decrease was mitigated by funds 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Oct-20 30-Sep-20 Liabilities 31-Oct-20 30-Sep-20

Claims on nonresidents 4,081.9 8.2 Liabilities to nonresidents 306.4 -7.5

Gold 1,416.1 -3.8 Deposits of nonresidents in foreign currency 306.4 -7.5

Official reserves 2,665.8 12.0

Other 0.0 0.0

Domestic assets 538.6 2.1 Domestic liabilities 2,976.7 24.3

Currency in circulation 529.6 12.1

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 79.5 -50.6

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 51.3 -31.1

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 26.1 -19.5

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 268.6 1.6 Liabilities to deposit money banks 2,234.7 99.2

Current account balances 268.6 1.6 Current account balances 728.5 97.7

Certificates of Deposit 126.0 0.0

Required reserves 1,380.3 1.5

Claims on other sectors 270.0 0.6 Liabilities to other sectors 133.0 -36.3

Other assets 270.0 0.6 Deposits of other residents 76.8 -34.3

Other liabilities 56.2 -2.0

Capital and reserves 1,337.4 -6.5

Total assets 4,620.6 10.4 Total liabilities 4,620.6        10.4

 October 2020
(millions of NAf.)
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received from the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Affairs (BZK) in connection with interest 
and principal payments on bonds issued by Sint Maarten that are held by the Dutch State. 
 
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.50.6 million due to a drop in the 
deposits of the government of Curaçao (NAf.31.1 million) and the government of Sint Maarten (NAf.15.9 

million). The decline in the deposits of the government of Curaçao was mainly the result of transfers 
from its accounts at the Bank towards the commercial banks related to financial support provided to the 
most affected groups in society amid the corona crisis. Furthermore, the government of Curaçao repaid 
debt securities that were held by local institutional investors. The transfer of the license fees for the 
month of September 2020 mitigated, however, the drop in the deposits of the government of Curaçao. 
Meanwhile, the decline in the deposits of the government of Sint Maarten was caused also by transfers 

from its accounts at the Bank towards its accounts at the commercial banks associated primarily with 
corona-related support programs and the interest and principal payments to the Dutch State.  
 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” dropped by NAf.36.3 million largely because of the 

transfer of funds by the public pension fund, APC, from its accounts at the Bank towards its accounts at 
the commercial banks.  
 

The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.12.0 million, mainly 
because of the transfer of dollar deposits from abroad by the commercial banks and funds from the Sint 
Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund by the World Bank for the reconstruction 
of Sint Maarten. Transfers from abroad by pension funds contributed also to the increase in official 
reserves. The transactions by the commercial banks in Bonaire moderated, however, the increase. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.3.8 million due to the 

lower market value on the balance sheet date compared to the end of September 2020. The drop in the 
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the 
market value of the gold stock. 
 
 

Willemstad, December 30, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
 
During the month of November 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves dropped by NAf.3.9 million due to the lower 
base amount3 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of 

deposit (CDs) increased by NAf.116.1 million because the commercial banks subscribed for a higher 
amount during the weekly auctions of CDs with a two-week term. 
 
Base money4 dropped by NAf.72.3 million due to a decline in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.86.2 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.13.9 
million). The drop in the current account balances was mainly the result of the net purchase of CDs 
and foreign exchange at the Bank. Furthermore, the transfers by the Postspaarbank (PSB Bank N.V.) 

from its accounts at the commercial banks towards its account at the Bank contributed to the decline 

in the current account balances. However, the transfers by the governments of Curaçao and Sint 
Maarten, and the pension funds from their accounts at the Bank towards their accounts at the 
commercial banks moderated the decline. Finally, part of the short-term credit that was extended to 
the commercial banks by the Bank was repaid. As a result, the item “Claims on deposit money banks” 
on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.1.6 million. 

 

                                                           
3 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
4 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Nov-20 31-Oct-20 Liabilities 30-Nov-20 31-Oct-20

Claims on nonresidents 4,157.5 75.5 Liabilities to nonresidents 243.0 -63.4

Gold 1,326.3 -89.8 Deposits of nonresidents in foreign currency 243.0 -63.4

Official reserves 2,831.2 165.3

Other 0.0 0.0

Domestic assets 539.8 1.2 Domestic liabilities 3,211.6 234.9

Currency in circulation 543.5 13.9

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 255.8 176.3

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 238.3 187.0

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 15.3 -10.7

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 267.0 -1.6 Liabilities to deposit money banks 2,260.6 25.9

Current account balances 267.0 -1.6 Current account balances 642.3 -86.2

Certificates of Deposit 242.0 116.1

Required reserves 1,376.3 -3.9

Claims on other sectors 272.8 2.7 Liabilities to other sectors 151.7 18.7

Other assets 272.8 2.7 Deposits of other residents 89.3 12.4

Other liabilities 62.4 6.3

Capital and reserves 1,242.7 -94.8

Total assets 4,697.3 76.7 Total liabilities 4,697.3        76.7

 November 2020
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” dropped by NAf.63.4 million mainly because of a decline in the 
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with the 
transfer of liquidity support to the government of Curaçao related to the COVID-19 coronavirus crisis. 
However, the payment of principal and interest on debt securities issued by the governments of 
Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State moderated the decline in the deposits of 

the Ministry of BZK. Meanwhile, transfers from the commercial banks in Bonaire and the Central Bank 
of Aruba towards their accounts at the Bank moderated the drop of the item “Liabilities to 
nonresidents”. 
 
The net position of the governments at the Bank improved by NAf.176.3 million due to an increase in 
the deposits of the government of Curaçao (NAf.187.0 million), mitigated by a drop in the deposits of 

the government of Sint Maarten (NAf.10.7 million). The increase in the deposits of the government of 
Curaçao was mainly the result of the liquidity support received from the Netherlands and the transfer 
of the license fees collected for the month of October 2020. The increase of the deposits of the 
government of Curacao was, however, moderated by transfers from its accounts at the Bank towards 

its accounts at the commercial banks related primarily to financial support provided to the most 
affected groups in society amid the corona crisis and interest payments to the Dutch State. 
Meanwhile, the decline in the deposits of the government of Sint Maarten was caused also by transfers 

from its accounts at the Bank towards its accounts at the commercial banks related to the corona 
support programs and principal and interest payments to the Dutch State.  
 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” increased by NAf.18.7 million largely because of 
the transfer of funds by PSB Bank N.V. from its accounts at the commercial banks towards its account 
at the Bank. Furthermore, the funds received by the public pension fund of Curaçao (APC) from the 
Dutch State Treasury Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over under the debt relief 

program that is held in the portfolio of APC contributed to the rise in the item. However, the transfer 
of funds by APC from its account at the Bank towards its accounts at the commercial banks moderated 
the increase.  
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.165.3 million, 

mainly as a result of the transfers of liquidity support by the Dutch State to Curaçao. Transfers by 
pension funds also supported the increase in this item. The net purchase of foreign exchange by the 

commercial banks moderated, however, the increase in official reserves. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.89.8 million due to the 
lower market value on the balance sheet date compared to the end of October 2020. The drop in the 
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the 
market value of the gold stock. 

 
 
Willemstad, January 7, 2021 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


