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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

Van de 23 december 2015                   

 
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN, 

 

Overwegende: 

- dat bij landsbesluit van 14 december 2015 no. LB -15/1110, de regering heeft toegezegd 
binnen twee weken na de inwerkingtreding van het onderhavige landsbesluit, een 
commissie te zullen instellen bestaande uit deskundigen, met als taak het verschijnsel van 
overlopende Statenleden te onderzoeken en om binnen drie maanden na hun benoeming 

de regering te adviseren over mogelijke wetsaanpassingen voor het oplossen van de 
problematiek van overlopende Statenleden; 

 
- dat de verdere taken van de commissie en de streefdata voor het aanbieden van het 

resultaat van hun onderzoek en adviezen aan de regering, op transparante wijze dient te 
worden geregeld; 
 

- dat de commissie derhalve bij ministeriële beschikking wordt ingesteld; 
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Gelet op: 

- het landsbesluit van 14 december 2015 LB -15/1110;   

 

HEEFT BESLOTEN 

Artikel 1  

Er is een commissie Herziening kiesstelsel Sint Maarten, hierna de commissie. 

Artikel 2 

1. De commissie, genoemd in artikel 1, bestaat uit:  
de heer Julien Larmonie, als voorzitter, tevens lid; 

de heer Ralph Richardson, als plaatsvervangend voorzitter, tevens lid; 

de heer Jules de Vries, als lid. 

2. Het secretariaat wordt gevoerd door de heer Hensley Plantijn, Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Algemene Zaken. 

 
Artikel 3 

1. De commissie heeft als taak om het verschijnsel van overlopende Statenleden te 
onderzoeken en de Minister van Algemene Zaken te adviseren over mogelijke 
wetsaanpassingen hiervoor.  

2. Binnen twee weken na dagtekening van deze beschikking biedt de commissie haar 
stappenplan aan, aan de Minister van Algemene Zaken. 

3. De Minister van Algemene Zaken bespreekt periodiek de voortgang van de commissie in de 
Ministerraad. 

 
Artikel 4 
Het stappenplan, bedoeld in het derde artikel, bevat ten minste: 

a. een datum voor de aanbieding van het resultaat van het onderzoek als genoemd in artikel 
3, eerste lid;  

b. een datum voor het aanbieden van het definitieve advies, zo spoedig mogelijk doch niet 
later dan 15 maart 2016; 

c. de wijze waarop en de frequentie waarmee verantwoording c.q. voortgang wordt afgelegd 
aan de Minister van Algemene Zaken;   

d. de noodzaak van de instelling van subcommissies en/of inschakeling van andere 
deskundigen. 

 

Artikel 5 

De leden van het secretariaat en de commissie gaan zorgvuldig en correct om met informatie 

waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken.  

Artikel 6 

1. Deze ministeriële beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening 
ervan en wordt in de Landscourant geplaatst.  

2. Deze ministeriele beschikking eindigt op 31 oktober 2016 of eerder bij landsbesluit. 

 

Philipsburg, 23 december 2015 

De Minister van Algemene Zaken 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 11 DECEMBER 2015  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 

NR.: 2015/2785 

in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van dhr. Roberto Bouchard, “ Helicopter Pilot”, d.d. 29 oktober 2015, met betrekking 

tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y INFINITY in de territoriale wateren van Sint 

Maarten, met een helikopter, van het type MBB-BK117 D-2, registratie N7EU, 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, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat 

Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 Algemeen 

Aan dhr. Roberto Bouchard, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 

eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf 17 december 2015 tot en met 17 juni  2016, met inachtneming van artikel 2 en 
3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van en te landen op het 
motorjacht M/Y INFINITY; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK117 D-2, 
registratie N7EU en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, 

uitgegeven door de “Federal Aviation Administration of the United States”. 
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Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y INFINITY. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y INFINITY, dient in 

samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 

verleend door de bevoegde plaatselijke 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 plaatselijke 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. 

5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met 

toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  

6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht 

met de plaatselijke 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 motorjacht M/Y INFINITY 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 plaatselijke 

luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke 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. 

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 17 december 2015 en is geldig tot en met 17 juni 2016. 

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 
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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 11 DECEMBER 2015  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 

NR.: 2015/2783 

in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van dhr. Patrick O`Brien, “Operations Officer Luviair Limited”, d.d. 04 december 2015, 

met betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y ECLIPSE in de territoriale 

wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MBB-BK 117 C-2, registratie M-LUNA, 

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, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat 

Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 

HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 Algemeen 

Aan dhr. Patrick O`Brien, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste 

lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

c. om vanaf 12 december 2015 tot en met 28 april 2016, met inachtneming van artikel 2 en 
3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het 
motorjacht M/Y ECLIPSE; 

d. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 C-2, 
registratie M-LUNA en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, 
uitgegeven door de “ Isle of Man Aircraft Registry (British Isles)”. 

 

 
  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang  2016, nummer  1                                              Datum: 8 januari 2016 

  P a g i n a  | 7 

 
 
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y ECLIPSE. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y ECLIPSE, dient in 

samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 

verleend door de bevoegde plaatselijke 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 plaatselijke 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. 

5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met 

toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  

6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht 

met de plaatselijke 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 motorjacht M/Y ECLIPSE 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 plaatselijke 

luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke 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. 

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 12 december 2015 en is geldig tot en met 28 april 2016. 

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 
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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 11 DECEMBER 2015  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 

NR.: 2015/2786 

in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van dhr.  David Mari, “Chief Pilot - Valkyrie ”, d.d. 9 December 2015, met betrekking 
tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y SKAT in de territoriale wateren van Sint 
Maarten, met een helikopter, van het type EC135T2, registratie N9906, 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, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat 
Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 

HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 Algemeen 

Aan dhr. David Mari, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 

van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

e. om vanaf 18 December 2015 tot en met 18 Juni 2016, met inachtneming van artikel 2 en 
3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het 
motorjacht M/Y SKAT; 

f. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type EC135T2, registratie 

N9906 en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door de 
“Federal Aviation Administration of the United States”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y SKAT. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y SKAT, dient in 

samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 
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verleend door de bevoegde plaatselijke 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 plaatselijke 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. 

5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met 

toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  

6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht 

met de plaatselijke 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 motorjacht M/Y SKAT 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 plaatselijke 

luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke 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. 

 

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 18 December 2015 en is geldig tot en met 18 Juni 2016. 

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 
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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 11 DECEMBER 2015  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 

NR.: 2015/2784 

 

in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van dhr. Tim Walsh, “ Assistant Chief Pilot/ Helicopter Manager Vulcan Inc.”, d.d. 13 

oktober 2015, met betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y TATOOSH in 

de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MD900, registratie 

N906AF, 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, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat 

Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 Algemeen 

Aan dhr. Tim Walsh, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 

van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

g. om vanaf 10 december 2015 tot en met 15 februari 2016, met inachtneming van artikel 2 
en 3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het 
motorjacht M/Y TATOOSH; 

h. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MD900, registratie 
N906AF en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door 

de “Federal Aviation Administration of the United States”. 
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Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y TATOOSH. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y TATOOSH, dient in 

samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 

verleend door de bevoegde plaatselijke 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 plaatselijke 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. 

5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met 

toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  

6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht 

met de plaatselijke 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 motorjacht M/Y TATOOSH 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 plaatselijke 

luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke 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. 

 

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 10 december 2015 en is geldig tot en met 15 februari 

2016. 

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 
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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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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  

aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 

Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 

Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 

overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn 

van de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2015, no. 32 
 

Regeling aanpassing inkomsten- en 
loonbelastingtabellen 2016 

30 december 2015 11 februari 2016 

AB 2016, no. 1 
 

Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van de 16e 
december 

2015, houdende nadere bepalingen 
betreffende de betaling 
van de loonkosten alsmede sociale 
voorzieningen van 

casinocontroleurs door de casino’s 

16 december 2015 28 januari 2016 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2015, no. 30  
 

Besluit van 23 november 2015 tot 
afkondiging van de 

Rijkswet van 20 mei 2015 
houdende goedkeuring van het 
op 24 juni 2013 te Straatsburg tot 
stand gekomen Protocol 

nr. 15 tot wijziging van het Verdrag 
tot bescherming van de 
rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (Trb. 
2013, 130 en 233) 

20 mei 2015 24 november 2015 
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AB 2015, no. 31 

 
Landsverordening verhoging 
ouderdomspensioen en 
pensioenleeftijd 

23 november 2015 5 januari 2016 

  

 

 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

AB 2015, no. 18  
 

Landsverordening Integriteitskamer  
 

21 augustus 2015  
 


