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Caribbean Dental Hygiene Clinic B.V. 

in liquidatie 
 

gevestigd te Sint Maarten 
 
Besluit tot ontbinding:  

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennoot-schap is 
besloten per 15 maart 2018 de vennootschap te 
ontbinden. De vennootschap heeft wegens 
gebrek aan baten gelijktijdig met de ontbinding 

opgehouden te bestaan.  

De vereffenaar heeft bij zijn aantreden geen 
activa, noch schulden aangetroffen. 
 
De vereffenaar.  
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 
Pen shell Road 18 
Guana Bay 

Sint Maarten  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

OPROEPING 

 
 
 

 
Bij exploot dd. 11e  juli 2018, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 

Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier. Santa Christina 
Medina, zonder bekende adress, alhier, aan de 
om op maandag de 10 december 2018 te 

10.20 uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te 

Philipsburg alhier te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak Andres 
Dominguez Gonzalez, eiser wonende op 
St.Maarten, alhier te antwoorden (E 93/18 – 
SXM 889/18) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
 

 
Bij beschikking gewezen op 11e juli, 2018, 
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
tussen, Shirley Samuel wonende op 
St.Maarten en Lennon Cosmos Robley 

wonende op Tobago,  is 14 mei 2018  
uitgesproken de echtscheiding tussen 
partijen voornoemd.(E 08/18 – SXM 40/18)                                                                       
 
De deurwaarder S.M. APON                                                                          
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LANDSBESLUIT 

 
van de 21 juni 2018   no. LB-18/0194 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- de voordracht van de Sociaal-Economische Raad van 11 december 2017; 

 

Gelet op: 

 

- artikelen 3 en 10 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De heer Damien Richardson geboren op 26 februari 1969 te Sint Maarten als voorzitter van de 

Sociaal-Economische Raad te benoemen voor een periode van 11 december 2017 tot en met 30 april 

2020. 

 
Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt 
in de landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg, 12 april 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
De Minister van Algemene Zaken 

8 mei 2018 

Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 

Ministerie van Financiën, 
Algemene Rekenkamer 

Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

Landscourant, p/a JZ&W MIN AZ 
De heer Richardson  

 

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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LANDSBESLUIT 

 
Van de 21 juni 2018   no. LB-18/0372 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- het vertrek van de heer Dwight Williams als lid van de Sociaal-Economische Raad; 

- dat er een vacature is voor lid van de Sociaal-Economische Raad; 

- het verzoek van mevrouw Mandy Daal-Offringa d.d. 8 december 2017; 

 

Gelet op: 

 

- Artikelen 3 en 4 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

Mevrouw Mandy Daal-Offringa te ontslaan als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad 

en te benoemen als lid van de Sociaal-Economische Raad.  

 

Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. 
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

25 juni 2018 

 Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken 
Ministerie van Financiën 
Algemene Rekenkamer 
Afdeling Personeel en Organisatie    
Staten van Sint Maarten 
Mevrouw Mandy Daal-Offringa  
 

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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     LANDSBESLUIT 

van de 21 juni 2018   no. LB-18/0373 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- de voordracht van de Sociaal-Economische Raad van 11 december 2017; 

 

Gelet op: 

 

- artikelen 3 en 10 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

 

Mevrouw Eveline Henriquez-Dijkhoffz geboren op 15 augustus 1971 te Curacao als vice-voorzitter van 

de Sociaal-Economische Raad te benoemen voor een periode van 11 december 2017 tot en met 30 

april 2020. 

 
Artikel 2 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt 
in de landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg, 12 april 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 

 

De Minister van Algemene Zaken 

8 mei 2018 

  Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 
Ministerie van Financiën, 

Algemene Rekenkamer 

Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 
Landscourant, p/a JZ&W MIN AZ 

De heer Richardson  

 

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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LANDSBESLUIT 

 
van de 21 juni 2018   no. LB-18/0372 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- het vertrek van de heer Dwight Williams als lid van de Sociaal-Economische Raad; 

- dat er een vacature is voor lid van de Sociaal-Economische Raad; 

- het verzoek van mevrouw Mandy Daal-Offringa d.d. 8 december 2017; 

 

Gelet op: 

 

- Artikelen 3 en 4 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

 

Mevrouw Mandy Daal-Offringa te ontslaan als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad 

en te benoemen als lid van de Sociaal-Economische Raad.  

 

Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. 
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 

 
 

De Minister van Algemene Zaken 
8 mei 2018 
 

Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken 

Ministerie van Financiën 
Algemene Rekenkamer 

Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

Mevrouw Mandy Daal-Offringa  

 

 
 

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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LANDSBESLUIT 

 

van de 21 juni 2018            no. LB-18/0373 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Damien Delano Eugenius Richardson bij landsbesluit d.d. 23 oktober 2017 met 

terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2017 is benoemd als lid van de Sociaal-Economische 

Raad; 

- dat de naam van de heer Damien Delano Eugenius Richardson onjuist is vermeld op het 

landsbesluit van 23 oktober 2017, nl. “Delano Richardson”. 

 

Gelet op: 

 

- het landsbesluit van de 23 oktober 2017, No. LB-17/0550; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De naam “Delano Richardson”, zoals vermeld in het landsbesluit van de 23 oktober 2017, No. LB-

17/0550 te wijzigen in “Damien Delano Eugenius Richardson”.  

 

 

Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en met 
1 mei 2017. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 

De Minister van Algemene Zaken 
8 mei 2018 
 

Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 

Ministerie van Financiën, 

Algemene Rekenkamer 

afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

De heer Damien Delano Eugenius Richardson 

 
 
 
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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LANDSBESLUIT 
 

van de 21 juni 2018   no. LB-18/0374 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- het vertrek van mevrouw Mandy Daal-Offringa als plaatsvervangend lid van de Sociaal-

Economische Raad; 

- de vacante positie als plaatsvervangend lid in het bestuur van de Sociaal-Economische Raad;  

 

Gelet op: 

 

- artikelen 3 en 4 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De heer Harlec Doran te benoemen als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad. 

 

Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit landsbesluit wordt in 

de Landscourant geplaatst. 
 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

8 mei 2018 

 
Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 

Ministerie van Financiën, 

Algemene Rekenkamer 

Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

De heer Harlec Doran  
 

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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LANDSBESLUIT 
 

van de 21 juni 2018   no. LB-18/0375 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Richard Woods bij landsbesluit d.d. 23 oktober 2017 met terugwerkende kracht 

tot en met 1 mei 2017 is benoemd als plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische 

Raad; 

- dat de naam van de heer Richard Woods onjuist is vermeld op het landsbesluit van 23 oktober 

2017, nl. “Richards Woods”. 

 

Gelet op: 

 

- het landsbesluit van de 23 oktober 2017, No. LB-17/0550; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De naam “Richards Woods”, zoals vermeld in het landsbesluit van de 23 oktober 2017, No. LB-

17/0550 te wijzigen in “Richard Woods”.  

 
Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en met 
1 mei 2017. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken  

25 juni 2018 

 
Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 
Ministerie van Financiën, 
Algemene Rekenkamer 
Afdeling Personeel en Organisatie    
Staten van Sint Maarten 
De heer Richard Woods  
 

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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LANDSBESLUIT 

 
van de 21 juni 2018   no. LB-18/0376 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 

Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken; 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- het vertrek van de heer Francio Guadeloupe als lid van de Sociaal-Economische Raad; 

- de vacante positie als lid in het bestuur van de Sociaal-Economische Raad; 

 

Gelet op: 

 

- Artikelen 3 en 4 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

Mevrouw Alicia M. Liverpool-Jobity te benoemen als lid van de Sociaal-Economische Raad. 

 

Artikel 2 

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt 
in de Landscourant geplaatst. 

 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

25 juni 2018 

 
Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 

Ministerie van Financiën, 
Algemene Rekenkamer 

Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

Mevrouw Alicia M. Liverpool-Jobity   

 

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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LANDSBESLUIT 

 
van de 21 juni 2018                 no. LB-18/0377 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat leden van de Sociaal-Economische Raad worden ontslagen bij verlies van het 

ingezetenschap; 

- het verzoek om ontslag van de heer Francio Guadeloupe; 

 

Gelet op: 

 

- artikel 5 en artikel 8 onder g van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

 

De heer Francio Guadeloupe te ontslaan als lid van de Sociaal-Economische Raad.  

 

Artikel 2 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug 

tot en met 21 december 2017. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 

Philipsburg, 21 juni 2018 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

25 juni 2018 

 
Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 

Ministerie van Financiën, 

Algemene Rekenkamer 
Afdeling Personeel en Organisatie    

Staten van Sint Maarten 

De heer Francio Guadeloupe  

 

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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LANDSBESLUIT 
 

van de 21 juni 2018   no. LB-18/0378 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de leden van de Sociaal-Economische Raad bij landsbesluit d.d. 23 oktober 2017 met 

terugwerkende kracht tot 1 mei 2017 zijn benoemd als (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-

Economische Raad; 

- dat de terugwerkende kracht van voornoemd landsbesluit dient te worden gecorrigeerd; 

 

Gelet op: 

 

- het landsbesluit van de 23 oktober 2017, No. LB-17/0550; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De inwerkingtreding van het landsbesluit van 23 oktober 2017 (no LB-17/0550) dient te worden 

gecorrigeerd in die zin dat het voornoemd landsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na 

ondertekening en werkt terug tot en met 1 mei 2017. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant 

geplaatst. 

 
 
Philipsburg, 21 juni 2018 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister van Algemene Zaken 

25 juni 2018 

 
Afschrift te zenden aan: 

Ministerie van Algemene Zaken, 
Ministerie van Financiën, 
Algemene Rekenkamer 
Afdeling Personeel en Organisatie    
Staten van Sint Maarten 
Sociaal-Economische Raad 

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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    No  2018/959 

 
 
 
 
 
    

 

LANDSBESLUIT 
    

van de 10 juli 2018   no. LB–18/0405 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 

In overweging genomen hebbende:  
 

- dat de Raad van Advies mevrouw Patricia Philips als lid van de Raad aanbeveelt; 
- dat mevrouw Patricia Philips bij landsbesluit d.d. 29 juli 2016, Lb 16/0597 als buitengewoon 

lid van de Raad van Advies is benoemd; 
- dat mevrouw Patricia Philips op eigen verzoek ontslag heeft genomen als buitengewoon lid, 

teneinde de benoeming van lid te aanvaarden; 
 
Gelet op: 

- artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling; 
- artikelen 2, 3 en 7, eerste lid, onder a, van de Landsverordening Raad van Advies; 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  
 

Artikel 1  
 

Mevrouw Patricia Philips op eigen verzoek, eervol als buitengewoon lid van de Raad van Advies te 
ontslaan.  
 
 
Artikel 2  
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening.  
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.  
 

 

 
        Philipsburg, 10 juli 2018 
        De Gouverneur van Sint Maarten  
 

 
De Minister van Algemene Zaken  

12 juli 2018 
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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. 
 

Afschrift te zenden aan:  
De in dit besluit genoemde;  

De Staten;  
De Ministerraad;  
JZ&W/National Gazette 

De Raad van Advies;  
De Algemene Rekenkamer. 
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   No  2018/1006 

 
    
 
 
 
 

LANDSBESLUIT 

 
Van de 10 juli 2018   no. LB-18/0406 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
In overweging genomen hebbende:  

 
- dat de Raad van Advies mevrouw Patricia Philips als lid van de Raad aanbeveelt; 

 
Gelet op: 

- artikel 70, derde lid van de Staatsregeling; 
- artikel 2 en 3 van de Landsverordening Raad van Advies; 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  
 

Artikel 1  
 
Mevrouw Patricia Philips te benoemen als lid van de Raad van Advies voor een periode van zeven jaar.  
 
 

Artikel 2  
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening. 
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.  
 
 

 
        Philipsburg, 10 juli 2018 
        De Gouverneur van Sint Maarten  
 

 
 
 
De Minister van Algemene Zaken  
d.d. 12 juli 2018 
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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. 
 
Afschrift te zenden aan:  

De in dit besluit genoemde;  
JZW/National Gazette 
De Staten;  
De Ministerraad;  
De Raad van Advies;  
De Algemene Rekenkamer;  
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BEKENDMAKING  
 
 
Conform het bepaalde in artikel 56 lid 3, van de Landsverordening van de 4de oktober 1990 houdende 
regelen betreffende het Toezicht op het Verzekeringsbedrijf (AB 2013, GT 688), maakt de Centrale 

Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend dat de vergunning van volgende 
verzekeringsmaatschappijen zijn ingetrokken: 
 

- Ennia Caribe Leven NV 
- Ennia Caribe Schade NV 
- Ennia Caribe Zorg NV 

 
Op 4 juli 2018 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de noodregeling ten aanzien van o.a. 
Ennia Caribe Leven NV, Ennia Caribe Schade NV en Ennia Caribe Zorg NV uitgesproken. 
 
Ennia Caribe Leven NV, Ennia Caribe Schade NV en Ennia Caribe Zorg NV zullen gedurende de 

noodregeling onder het toezicht van de Bank de verzekeringsactiviteiten voortzetten. 
 

 
Willemstad, 9 juli 2018 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN 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 
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Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

Beoogde datum 
inwerkingtreding 

AB 2018, no. 24  Besluit van de 29e juni 2018 tot 
afkondiging van de Regeling van de 
Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van de 
6e juni 2018 nr. 2018-0000338062, 
houdende de wijziging van de 
procedure voor de aanvraag van een 
reisdocument voor vluchtelingen of 
voor vreemdelingen als bedoeld in 
artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van 
de Paspoortwet  

6 juni 2018  Deze regeling treedt 
in werking met 

ingang van 1 
oktober 2018, met 
uitzondering van 

Artikel I, onderdeel 
A, Artikel II, 

onderdeel A, Artikel 
III, onderdeel A en 

Artikel IV, onderdeel 
A, die op 1 juli 2018 
in werking treden.  

AB 2018, no. 25  Besluit van de 27e juni 2018 tot 
afkondiging van de Rijkswet van 30 
mei 2018, houdende wijziging van 
de Rijkswet van 7 juli 2010 tot 
vaststelling van een zeegrens 
tussen Curaçao en Bonaire, en 
tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 
2010, 342), ter uitvoering van het 
op 6 april 2016 te Philipsburg tot 
stand gekomen Verdrag tussen de 
regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de regering van de 
Franse Republiek inzake maritieme 

30 mei 2018  Bij een koninklijk 
besluit te bepalen 
tijdstip.  
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afbakening in het Caribisch gebied 
(Trb. 2016, 52 en 82) 
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

AB 2018, no. 23 Besluit van de 29e juni 2018 tot 
afkondiging van het Besluit van de 
Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, van de 30e mei 2018, nr. 
IENW/BSK-2018/76657, houdende 
wijziging van het Besluit erkende 
organisaties Schepenwet in verband 
met de actualisatie van erkende 
organisaties en keuringsinstanties en 
de intrekking van de aanwijzing van 
Register Holland B.V. als 
keuringsinstantie 

12 juni 2018  1 juni 2018  

AB 2018, no. 26 Besluit van de 3e juli 2018 tot 
afkondiging van het Besluit van de 4e 
juni 2018, houdende vaststelling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Rijkswet van 23 augustus 2016, 
houdende bepalingen omtrent de 
verlening van visa voor de toegang 
tot de landen van het Koninkrijk 
(Rijksvisumwet). 

4 juni 2018  1 juli 2018  

AB 2018, no. 27 Besluit van de 4e juli 2018 tot 
afkondiging van de Regeling van de 
Minister van Buitenlandse Zaken van 
14 juni 2018, nr. Min-Buza-
2018.1422-22, tot regeling van de 
verblijfstermijn die aan een visum 
voor de toegang tot Caribisch 
Nederland kan worden verbonden 
en van de instanties waar een visum 
kan worden aangevraagd 
(Uitvoeringsregeling Rijksvisumwet) 

14 juni 2018  1 juli 2018  
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AB 2018, no. 28 Besluit van de 4e juli 2018 tot 
afkondiging van de Regeling van de 
Minister van Buitenlandse Zaken van 
14 juni 2018, nr. Min-
Buza.2018.1422-22, houdende 
bepalingen inzake vrijstelling van de 
visumplicht op grond van de 
Rijksvisumwet (Regeling vrijstelling 
visumplicht Rijksvisumwet) 

14 juni 2018  1 juli 2018  
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - 

 

- 


