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INHOUDSOPGAVE PAGINA  

- Landsbesluit m.b.t. de benoeming van de heer Omar E.C. Ottley tot Minister 
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA). 

- Landsbesluit m.b.t. het ontslag van de heer Richard J.J. Panneflek. 
- Landsbesluit m.b.t. de vervanging en waarnemingsregeling van de ministers. 
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LANDSBESLUIT 

 
Van 20 april 2021, no. 21/0141 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

- dat het wenselijk is om de heer Omar E.C. Ottley te benoemen tot Minister van 
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;  

 

Gelet op: 

- artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling; 
 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

Met ingang van heden te benoemen tot minister: 

- de heer Omar E.C. Ottley en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. 
 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening. 

Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 

Philipsburg, 20 april 2021 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 Drs. E.B. Holiday 

20 april 2021 

De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken 

 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit 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 
dit besluit 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. 

 

N°  2021/455 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 20 april 2021, no. 21/0142 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

In overweging genomen hebbende: 

- het schrijven aan de Gouverneur d.d. 16 april 2021 van de heer Richard J.J. Panneflek, 
minister belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid, inzake het ter beschikking stelling van zijn ambt; 
 

Gelet op: 

- artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling; 
 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de heer Richard J.J. 

Panneflek, belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid. 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 

 

 Philipsburg, 20 april 2021 

 De Gouverneur van Sint Maarten

 drs. E.B. Holiday 

  

20 april 2021 

De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken 

  

Bezwaar: 
Tegen dit besluit 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 
dit besluit 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. 

N°  2021 /461       
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LANDSBESLUIT 
 

Van 20 april 2021, no. 21/0139 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

 

In overweging genomen hebbende:  
 

- dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, de heer Richard 
J.J. Panneflek, zijn positie beschikbaar heeft gesteld; 

- dat de heer Omar E.C. Ottley, de positie als Minister van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid heeft aanvaard; 

- dat op grond van bovenstaande het wenselijk is de vervanging en waarneming van 

ministers tijdelijk anders te regelen; 
 
Gelet op: 
 

- Artikel 38 en artikel 39 van de Staatsregeling; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 

Artikel 1 
 

1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een 
andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze 
vervangen door een andere minister met dien verstande dat: 

- de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door de 

heer Egbert J. Doran; 
- de Minister van Financiën wordt vervangen door mevrouw Silveria E. Jacobs; 
- de Minister van Justitie wordt vervangen door de heer Rodolphe E. Samuel; 
- de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door de 

mevrouw Anna E. Richardson; 
- de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen 

door mevrouw Ludmila N.L. de Weever; 

- de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
wordt vervangen door heer Omar E.C. Ottley; en, 

- de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 

wordt vervangen door de heer Ardwell M.R. Irion. 
 

2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet 
kunnen uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35 van 

de Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering ministers. 
 

3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt voor 
‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen. 

 
 

 
 
 

N°  2021/456 
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Artikel 2 
 
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de 
Minister-President en bij diens afwezigheid de heer Egbert J. Doran. Indien de laatstgenoemde 
persoon eveneens afwezig is, vervangt de oudst aanwezige minister in jaren. 

 
Artikel 3 
 
Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling van 
het quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve van de 
besluitvorming. 

 
Artikel 4 
 
Het landsbesluit van 28 maart 2020, met kenmerk LB-20/0311, wordt ingetrokken. 

 
Artikel 5 
 

Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de 
datum van ondertekening. 
 
 
 
 
 

   
                                                                                     Philipsburg, 20 april 2021 

De Gouverneur van Sint Maarten 
                                                                        drs. E.B. Holiday 

 
 
20 april 2021 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken 
Silveria E. Jacobs 
 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,  
Milieu en Infrastructuur 
Egbert J. Doran 

 
De Minister van Financiën 
Ardwell M.R. Irion 
 
De Minister van Justitie 
Anna E. Richardson 
 

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
Rodolphe E. Samuel 
 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
Omar E.C. Ottley 
 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie 

Ludmila N.L. de Weever 
 
 
 
 
 
 

 


