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AANKONDIGING 

 
Bij beschikking van 10e december 2018, ten 
verzoeke van MILUTINE CLAUDETTE 
RAYMOND, wonende op Sint Maarten, die voor 
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 

alsmede aan de Front Street 35 te Philipsburg, 
Sint Maarten, ten kantore van de advocaat mr. 
C.H.J. Merx, betreffende de onder curatele 
stelling van JEAN MICHEL BRILL, geboren op 

19 september 1978 te Sint Maarten,  
BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 10e december 

2018: 
Stelt JEAN MICHEL BRILL, geboren op 19 
september 1978 te Sint Maarten, onder 
Curatele; 
Benoemt tot Curatrice MILUTINE CLAUDETTE 
RAYMOND, wonende op Sint Maarten aan de 
Beryl Richardson Road # 16 te Ebenezer.  

 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 20e juli 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 PORT DE PLAISANCE 
BOUTIQUES N.V., gevestigd op Sint Maarten, 
die voor deze woonplaats kiest ten kantore van 
mij deurwaarder alsmede aan de Falcon Drive # 
2, Harbour View te Philipsburg, Sint Maarten, 

ten kantore van Lexwell Advokaten, en 
gemachtigd  mr. K.A. Doekhi, ten laste van 
CORPLEASE LIMITED, zonder bekende woon- 

of verblijfplaats hier te lande,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg  dd. 9e juni 2020. 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 20e juli 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 FRITS ALPHONSO 
WASHINGTON, wonende op Sint Maarten, die 
voor deze woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder alsmede aan de C.A. Cannegieter 

Street # 46 te Philipsburg, Sint Maarten, ten 
kantore van The LawFirm, en gemachtigd  dhr. 
R.E. Duncan, ten laste van de besloten 

vennootschap CONSORCIOS DE BANCAS 
THOMAS (C.B.T) BV, gevestigd te Sint 
Maarten,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg  dd. 3e maart 2020. 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Bij exploot van 21e juli 2020, van de 
ondergetekende aspirant 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 PORT DE 
PLAISANCE BOUTIQUES N.V., gevestigd op 

Sint Maarten, die voor deze woonplaats kiest 
ten kantore van Mark John Rabess, deurwaarder 
alsmede aan de Falcon Drive # 2, Harbour View 
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van 
Lexwell Advokaten, en gemachtigd  mr. K.A. 
Doekhi, ten laste van CORPLEASE LIMITED, 

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te 

lande,  
BETEKEND: Vonnis van het 
Gemeenschappelijke Hof van Justitie dd. 
29e mei 2020. 
 
De aspirant deurwaarder,  

Danica E.N. Zichem   
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AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 13e juli 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 THE CLIFF AT CUPECOY 
HOMEOWNERS ASSOCIATION, gevestigd op 
Sint Maarten,  die voor deze zaak tot het 
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore 
van mij, deurwaarder, alsmede in de Simpson 

Bay Yacht Club unit 15, Welfare Road # 68 te 

Simpson Bay, Sint Maarten, ten kantore van de 
gemachtigde advocate mr. K. Huisman,  ten 
laste van 1. DE HEER STEVEN MARK RUSSO 
EN 2. MEVROUW VIRGINIA RUSSO, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, 
maar woonachtig aan de Glennon Farm Lane # 

18, Lebanon, New Jersey, Verenigde Staten van 
Amerika  
BETEKEND: Conservatoire Beslag van het 
Gerecht in Eerste Aanleg,  beschikking dd. 7e 
juli  2020. 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess  
 
 

 
 
 

 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij exploot van 16e  juli, 2020, heb ik Danica 
E. N. Zichem, aspirant deurwaarder, kantoor 

houdende aan de Front Street # 115 op St. 
Maarten, alhier, ten verzoeke van, hilaria 
Bridget Sutton, vonnis van het gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de  29e 
juni 2020 waarvan de echtscheiding is 
uitgesproken tussen Hilaria Bridget Sutton 

wonende op St.Maarten, alhier en Dudley 

Adrian Clovis, deze betekening gerequieerd 
opdat voornoemd, niet onkundig blijve van 
vermelde beschikking tegen hem uitgesproken 
veroordeling. 
                                                                                 
De aspirant deurwaarder,                                                                         

Danica E. N. Zichem 
 
 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 13e juli 2020, 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 juli 2020 van 
de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg 

, DE HEER JOHN WOLFF, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats hier te lande, daadwerlijk 
verblijvende aan de 11 Rue Sunrise View, Cul de 

Sac, 97150, Saint Martin,   
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 10 november 
2020, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om op de vordering van  DE HEER 
ARWIN KARSSEMEIJER HANDELENDE 
ONDER DE NAAM KARSSEMEIJER 

EXPERTISE, gevestigd aan de Hollandse Hout 
113, Lelystad, Nederland en gedomicilieerd in 
de Simpson Bay Yacht Club, Unit 15, Welfare 
Road # 68, te Simpson Bay en gemachtigd mr. 
K. Huisman 

AR  135/20 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikting  van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van St.Maarten, van de 22e juni 2020, de 

echtscheiding uitgesproken tussen MARIA 
LUISA FERMIN, wonende op St. Maarten en 
gedomicilieerd aan de Union Road # 120-C te 
Cole Bay, ten kantore van dhr. E.I. Maduro en 
JUAN FELIX PEGUERO, verweerder,  wonende 
te Sint Maarten, partijen zijn met elkander 

gehuwd op 23 april 1994 op St. Maarten.  

 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

VAN 15 juli 2020 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, 

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

                                                 NR.: 2020-826 
 
 

In overweging genomen hebbende:  
 

- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna afgekort als: LvBIE) op 1 
oktober 2015 in werking is getreden; 

- dat artikel 6, van de LvBIE bepaalt dat de begroting van het Bureau middels een ministeriële 
beschikking wordt goedgekeurd; 

- dat artikel 16, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau de begroting dient voor te leggen voor 1 

september van het kalenderjaar; 
- dat per brief d.d. 2 oktober 2019 uitstel is gevraagd om de begroting  niet later dan 1 

november 2019 voor te leggen ter goedkeuring; 
- dat artikel 19, eerste lid van de LvBIE  bepaalt dat over een boekjaar gemaakte winst wordt 

afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het reservefonds 
of een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18 van de Landsverordening;  

- dat de begroting 2020 bestaat uit een gedetailleerde begroting en een liquiditeitsbegroting;  
- dat de meerjarenbegroting bestaat uit de meerjarenbegroting- en de 

meerjareninvesteringsbegroting 2020-2024;  
- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2020 en de 

meerjarenbegroting 2020-2024;  
- dat de reserves en bestemmingsreserves conform artikel 18, van de LvBIE in een aparte 

ministeriële beschikking worden toegelicht en goedgekeurd. 

 
 
Gelet op: 

- de artikelen 6, 16 en 19, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel  1  
De Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel 

Eigendom dagtekening 2 oktober wordt middels deze beschikking vastgesteld. 
 
Artikel  2 
Het meerjarig beleidsplan 2020-2024 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel Eigendom 
dagtekening 2 oktober wordt middels deze beschikking vastgesteld. 

 
 
Artikel 3 
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Begroting & Beleidsplan 2020-2024 van het 
Bureau Intellectueel Eigendom. 
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Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 5 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.  
 
 
 
 
                                                                                     Philipsburg, 15 juli 2020 

 
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

                                                                 Verkeer en Telecommunicatie 
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TOELICHTING  
 

BESCHIKKING BEGROTING & BELEIDSPLAN 2019-2023  
VAN HET BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 
Algemeen deel 
De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 2014, 
no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. Het Bureau opereert nu vier jaar.  

 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 september 

de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor het volgende 
jaar aan de Minister voor te leggen. Tevens voegt de directeur bij de beleids- en financiële prognoses 
betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar. Dit houdt in dat het Bureau, 

indien handelende conform de LvBIE, zijn begroting en meerjarenbegroting dient in te dienen voor 1 
september 2019 voor het jaar 2020.  

 

Voor het indienen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 is op 2 september 2019 

uitstel gevraagd tot 1 november 2019. De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 is 
ingediend op 4 oktober 2019. 

 
Economische ontwikkeling  
De orkanen Irma en Maria van 2017 hebben een verwoestend werking gehad op Sint Maarten die nog 
steeds merkbaar is in de economische ontwikkeling van het Land. Volgens rapporten van de Wereldbank 
wordt de schade van de orkanen uit 2017 geschat op US$1.38 Miljard, 129% van het bruto nationaal 

product. Verder stelt de Wereldbank dat de economische groei naar verwachting in 2019 zal beginnen 
te herstellen en tegen 2025 pas weer op het niveau van voor de orkanen zal zijn. Volgens deze prognose 
zal het dus 8 jaar duren voordat het land economisch is hersteld.  

Zowel door de daling in nationale registraties van 2016, tot en met heden, mede als gevolg van de 
orkanen Irma en Maria, is de inkomstengroei voor de komende jaren naar beneden bijgesteld in de 
begroting en meerjarenbegroting.  
  

Artikelsgewijs deel 
 

Artikel 3 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld 
om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende ambtelijke 
documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de toelichting op de 

begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden waarom het nuttig 
wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

VAN 15 juli 2020 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, 

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

                                                 NR.: 2020-510 
 

 
In overweging genomen hebbende:  
 
- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna afgekort als: LvBIE) op 1 oktober 

2015 in werking is getreden (AB 2015, no. 26);   
- dat artikel 18, tweede lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te 

vormen, waarvan het maximaal toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald; 

- dat artikel 18, derde lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij 
ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen; 

- dat artikel 19, eerste lid, van de LvBIE  bepaalt dat over een boekjaar gemaakte winst wordt 
afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het reservefonds of 
een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18, van de Landsverordening;  

- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2020 en de 

meerjarenbegroting 2020-2024; 
- dat de reserves en bestemmingsreserves 2019-2023 reeds bij ministeriële beschikking 2019/188 

d.d. 29 mei 2019 zijn goedgekeurd;  
- dat gezien de verwachte inkomsten en uitgaven 2020-2024 een bijstelling van de reeds 

goedgekeurde reserves voor 2019 noodzakelijk is;   
- dat middels deze beschikking voornoemde beschikking wordt gewijzigd.  
   

Gelet op: 
- artikel 18, tweede en derde lid en artikel 19 van de Landsverordening Bureau Intellectueel  
           Eigendom.  
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1   
Het maximaal toegestane bedrag van het reservefonds van het Bureau Intellectueel Eigendom, 

bestemd ter dekking van eventuele verliezen, bedraagt: 
a. op 31 december 2019: NAƒ 600,000,-    (zeshonderdduizend gulden);  
b. op 31 december 2020: NAƒ 750,000,-   (zevenhonderdvijftigduizend gulden);   
c. op 31 december 2021: NAƒ 900,000,-    (negenhonderdduizend gulden);  
d. op 31 december 2022: NAƒ 1,050,000,- (een miljoen vijftigduizend gulden);  

e. op 31 december 2023: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden); 
f. op 31 december 2024: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden); en, 
g. na 31 december 2024: NAƒ 1,200,000,- (een miljoen tweehonderdduizend gulden.  
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Artikel 2 
Goedgekeurd wordt dat het Bureau Intellectueel Eigendom een bestemmingsreserves voor de 
investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAƒ 500.000,- (vijfhonderdduizend gulden) uit 
opbrengsten. 
 

Artikel 3  
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 2020-
2024. 
 
Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 

 
Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan. 
 

 
 

 

 
Philipsburg, 15 juli 2020 
 
Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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Toelichting  
 

BESCHIKKING RESERVES bUREAU iNTELLECTUEEL eIGENDOM 2020-2024 

 
Algemeen deel 
De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (hierna afgekort als: LvBIE) is gepubliceerd in 
Afkondigingsblad 2014, no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. 
 
Krachtens artikel 16, eerste lid, van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 

september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor 
het volgende jaar aan de Minister ter goedkeuring voor te leggen. Tevens voegt de directeur daarbij 
beleids- en financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf 
jaar.  

 
Artikel 18, tweede lid, van de LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, 
waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriële beschikking wordt bepaald. Het derde lid van 

hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, 
bestemmingsreserves te vormen.  
 
Omtrent de hoogte van de reserves heeft de regering in mei 2014 in de tweede nota van wijziging ten 
aanzien van artikel 18 het volgende geschreven. “Aangezien het BIE naar verwachting voldoende 
middelen zal kunnen verwerven, is in artikel 18 bepaald dat het BIE een reservefonds voor onverwachte 
tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het surplus in de 

Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de mogelijke voorzieningen voor 
nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring.  
 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te 

bepalen dat het reservefonds niet meer dan één jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar 
verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,-  

($ 100.000,-). Dat zou betekenen dat het BIE aan de Landskas zal gaan afdragen zodra zijn balanstotaal 
groter is geworden dan NAƒ 830.000,- ($ 465.000,-).” 
 
Indienen begroting en vaststelling reserves  
Voor het indienen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 is uitstel gevraagd tot 
1 november 2019. De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 is ingediend op 4 oktober 

2019. De reserves voor de jaren 2019 tot en met 2023 zijn bepaald in ministeriële beschikking 2019/188 
d.d. 29 mei 2019.  
 
Vullen en wijzigen reserves 
Het vullen van de reserves wordt pas definitief gedaan na de vaststelling en goedkeuring van de 
jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld door het Bureau, de goedkeuring van de jaarrekening 
wordt gedaan door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie bij 

ministeriële beschikking, op grond van artikel 6, van de LvBIE.   

 
De jaarrekening 2018 is wel vastgesteld door het Bureau, maar nog niet goedgekeurd door de Minister 
van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. Het Bureau heeft besloten, op basis 
van voortschrijdend inzicht ten aanzien van de economische ontwikkelingen van het Land, de bedragen 
voor de reservering te wijzigen ten opzichte van de eerder vastgestelde reserves in 2019, afgeleid van 
het resultaat vooraf resultaatsbestemming 2018. 

 
In afwijking van de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom 
heeft het Bureau in overleg met haar stakeholders gekozen voor een geleidelijke opbouw van de 
reserves zodoende zij een bijdrage kon leveren aan de landskas. Uit de cijfers van de 
meerjarenbegroting blijkt echter dat het Bureau (voorlopig) volgens de huidige verwachting geen 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 17                                          Datum: 24 juli 2020 

   P a g i n a  | 10 
 
afdrachten kan doen aan de Landskas voor de komende vijf jaar. Gelet op de economische 
ontwikkelingen van het land in 2019 als gevolg van de Orkanen Irma en Maria, is de noodzaak voor het 
sneller vormen van reserves door het Bureau duidelijk geworden.  
 
Het Bureau wenst daarom het wettelijke reservefonds in 2019 op maximaal NAf 600.000 

(zeshonderdduizend gulden) te stellen en vanaf 2020 jaarlijks bij te vullen met maximaal NAf 150.000 
(honderdvijfigduizend gulden) tot aan 2023 waarna het maximum op NAf 1.200.000 (een miljoen 
tweehonderdduizend guldens) wordt bereikt. Daarnaast heeft het Bureau vanaf 2018 een verzekering 
afgesloten voor ‘interruption of business’ voor een duur van drie maanden. Vanaf 2023 e.v. zal dit 
reservefonds negen maanden lang eventuele verliezen kunnen dekken. Samen met de ‘interruption of 
business’ verzekering zal het Bureau een jaar lang de kosten kunnen dekken uit dit fonds, zonder 

inkomsten. De ‘interruption of business’ verzekering is afgesloten om na een natuurlijke ramp de kosten 
voor een korte duur te kunnen dekken. De bedragen die gewijzigd zijn: de algemene reserves van 2019 
zijn verhoogd met NAf 150.000 (honderdvijftigduizend gulden) van maximaal NAf 450.000 
(vierhonderdvijftigduizend gulden) naar NAf 600.000 (zeshonderdduizend gulden).     

 
Financiële paragraaf 
De aannames uit de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom 

blijken in de praktijk aanpassing te behoeven. In de ministeriële beschikkingen zoals tot nu toe 
vastgesteld zijn deze reserves dan ook vastgesteld op andere waarden dan wat verwacht was in de 
toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. Ook voor deze 
beschikking zijn de bedragen afwijkend ten opzichte van het ontwerp van de Landsverordening Bureau 
Intellectueel Eigendom. De bedragen zijn echter wel in lijn met de inhoud van de toelichting op het 
ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom, met name een algemene 
reservefonds om één jaar lasten van het BIE te kunnen dragen. 

 
Artikelsgewijs deel 
 
Artikel 3 
Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld 

om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende ambtelijke 
documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de toelichting op de 

begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden waarom het nuttig 
wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.  
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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 2020, no. 38 

Landsverordening van 14 juli 2020 
tot wijziging van de Algemene 
landsverordening landsbelastingen 
in verband met internationale 
verplichtingen 
 

     19 juli 2020 31 augustus 2020 
en artikel I, B werkt 
terug tot en met 1 
juli 2017 
 

 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 

 
 
 

AB 2020, no. 35 

Regulation of the Minister of 

Tourism, Economic Affairs, 
Transportation and 
Telecommunication of July 6, 2020                              
to determine the maximum 
wholesale price and maximum 
retail prices for petroleum products 

(Regulation maximum prices 
petroleum products) 
 

 

 
 

06 juli 2020 

 

 
 

07 juli 2020 

 
 

 

 
AB 2020, no. 36 

Regeling van de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 14 juli 

2020, houdende wijziging van de 
Tijdelijke regeling payroll 
ondersteuning, ten einde de 
voorwaarden van het payroll 
ondersteuningsprogramma voor de 
maand juni 2020 te wijzigen 
(Regeling payroll ondersteuning 

voor de maand juni 2020) 
 

 
 

 

 
14 juli 2020 

 
 

 

 
16 juli 2020 en 

werkt terug tot en 
met 01 juni 2020 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2020, no. 37 

Regeling van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 
van 29 juni 2020, houdende regels 
inzake de uitslag van het 

eindexamen v.w.o., h.a.v.o. en 
v.s.b.o voor het schooljaar 2019-
2020 (Regeling eindexamens 
v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 2020) 
 

 
 

29 juni 2020 

 
17 juli 2020 en 
vervalt met ingang 
van 01 januari 

2021 met 
uitzondering van de 
artikelen 6, 17 
tweede lid en 18. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


