
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2016, nummer 19      Datum: 16 september 2016   

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 

Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23 

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij 

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per 

jaar bij vooruitbetaling; 

- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de 

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org  

- of op het adres van de uitgever op een  

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk dinsdag 27 

september 2016 

a.s. voor 12.00 uur ’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 
 

HOLDRUM INVESTMENTS N.V. 
 
 

(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 

 
Bij besluit van de op 5 september 2016 
gehouden buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders is 

besloten tot ontbinding 
der vennoostschap per 5 september 2016. 

Het plan van uitkering light ter inzage bij het 
Handelsregister en ten 
 
kantore van de vennoostschap. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking gewezen op 16 mei 2016, door 
de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, tussen, 
Amalie Michel Daniel en Steven Alberto 
Bryan,  is uitgesproken de echtscheiding 
tussen partijen voornoemd.(E 11/16) 
                                                                                 
De deurwaarder, 
                                                                                 
S.M. APON 
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot dd. 2e september 2016, 

afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van 
Justitie op St. Maarten,  heb ik, Solange M. 
APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier, 

ten verzoeke van Lexwell N.V., wonende op 
St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van 
de gemachtigde, mr. Mr. Martyn Schellekens, 

kantoorhoudende aan de Falcon Road # 2, 
alhier, aan Brett Mucklow, zonder bekend 
adres op St. Maarten, BETEKEND een grosse 
van een VONNIS  (RvT 26/2015) van het 
Raad van Toezicht op de Advocatuur, 
zittingsplaats St. Maarten, van 18 januari 
2016, met het bevel om binnen twee (2) 

dagen na betekening van gemeld vonnis aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 

 
 
 

 
 

DFS St. Maarten N.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 February 16, 2016 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: 
Spanish Fort Drive 1, 
Little Bay, 
Sint Maarten  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij exploot dd. 8ste september 2016, 
afschrift waarvan is gelaten aan de Officier 
van Justitie op St. Maarten,  heb ik, Solange 
M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 

alhier, ten verzoeke van Jose Antonio Jean, 
wonende op St.Maarten aan Rosita Joseph, 

zonder bekende woon of verblijf plaats, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS  (E 
27/2016) van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St.Maarten , van 15 augustus 
2016, waarbij de echtscheiding tussen 
partijen voornoemd is uitgesproken met 
bevel van gemeld vonnis aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
By decision of the Court of First Instance 
dated August 22, 2016 the Honourable M.J. 
de Kort declared the bankruptcy of 
Bassarmal’s N.V. d.b.a. Inter Shoppe 
registered at Emmaplein # 9, Unit B on Sint 
Maarten. 

The Honourable judge mr. M.J. de Kort has 
been appointed as examining judge in the 
bankruptcy. 
Attorney at Law mr. Melinda Hoeve - of the 
law firm Hoeve & Rogers Attorneys & 
Consultants - situated at Welfare Road # 57, 
Colebay has been appointed as trustee in the 

bankruptcy. 
All creditors of Bassarmal’s N.V. d.b.a. 
Inter Shoppe are requested to submit their 
claim to the trustee. 
 
mr. Melinda N.A. Hoeve, 

the trusteebevel van gemeld vonnis aan de 
inhoud  

daarvan te voldoen. 
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NR: 2016/1889 

    
 

    
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, 

MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
 
                                         23 augustus 2016 NR.: 2016/1889                                                                             
 
 

in overweging genomen hebbende:  
 
- dat onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan   
beschikkingen te nemen; 
- dat een bestuursorgaan, zoals de Minister van VROMI, een algemeen mandaat kan verlenen; 

- dat de Minister van VROMI ingevolge artikel 64 van de Bouw- en woningverordening (AB 2013, 

GT   
no. 136), artikel 18 van de Hinderverordening (AB 2013, GT no. 139), artikel 35 van de   
Landsverordening afvalwater (AB 2013, GT no. 142) en artikel 36 van de Afvalverordening (AB   
2013, GT no. 135), bevoegd is op kosten van de overtreders te doen wegnemen of te beletten,  
hetgeen in strijd met deze verordeningen of de daarop gebaseerde vergunning(en) wordt 
aangebracht of ondernomen, en te doen verrichten, hetgeen in strijd daarmee wordt nagelaten (de 
zogenoemde last onder bestuursdwang); 

- dat het omwille van de efficiëntie binnen de organisatie wenselijk is de Secretaris Generaal van 
het  
Ministerie van VROMI algemeen mandaat te verlenen, teneinde namens de Minister van VROMI de  
bevoegdheid uit te oefenen met betrekking tot het toepassen van een last onder bestuursdwang,  
in het kader van de Bouw- en woningverordening, de Hinderverordening, de Landsverordening  
afvalwater en de Afvalverordening; 
- dat het omwille van de efficiëntie binnen de organisatie tevens wenselijk is vorengenoemde    

bevoegdheid in voorkomende gevallen onder te mandateren aan het Hoofd van de Dienst  
Inspectie van het Ministerie van VROMI; 
- dat deze Ministeriële beschikking, in verband met het eerdere Landsbesluit van de Gouverneur,     
LB 13/0713, d.d. 12 september 2013, inzake mandaatverlening aan de Secretaris Generaal van 
het Ministerie van VROMI, tot het opleggen van een directe last onder bestuursdwang (bouwstop), 
ingevolge artikel 64 van de Bouw- en woningverordening, vanaf 12 september 2013  

 
het  
wenselijk wordt geacht omwille van het wetmatigheidsbeginsel, de in de tussentijd afgegeven  
bouwstoplasten een valide rechtsgrond te geven middels terugwerkende kracht van deze  
ministeriële beschikking; 
       
gelet op:  

 

- artikel 64 van de Bouw- en woningverordening (AB 2013, GT no. 136);  
- artikel 18 van de Hinderverordening (AB 2013, GT no. 139); 
- artikel 35 en artikel 51 van de Landsverordening afvalwater (AB 2013, GT no. 142);  
- artikel 36 van de Afvalverordening (AB 2013, GT no. 135); 
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Ministeriële Beschikking van:                                                          NR 2016/1889                    
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 

 
1. Aan de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI de bevoegdheid te mandateren om 
een last onder bestuursdwang op te leggen in het kader van de Bouw- en woningverordening, de  
Hinderverordening, de Landsverordening afvalwater en de Afvalverordening, alsmede een 
bestuurlijke boete op te leggen in het kader van de Landsverordening afvalwater. 
2. Deze gemandateerde bevoegdheid aan de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, als 

genoemd in het eerste lid, tevens laten inhouden de bevoegdheid om onder-mandaat te verlenen 

aan het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI.    

 
Artikel 2 
 
1. De minister van VROMI blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen, en 
kan het mandaat aan de secretaris generaal te allen tijde weer intrekken. 

2. Een door de secretaris generaal binnen de grenzen van zijn gemandateerde bevoegdheid 
afgegeven beschikking, alsmede een door het hoofd van de Dienst Inspectie binnen de grenzen 
van zijn onder-gemandateerde bevoegdheid afgegeven beschikking, geldt als een beschikking van 
de minister van VROMI. 
3. Een krachtens (onder-)mandaat afgegeven beschikking vermeldt dat het namens de minister 
van VROMI is genomen. 
4. Van beschikkingen afgegeven op grond van (onder-)mandaat als bedoeld in artikel 1, wordt een 

afschrift verzonden aan de minister van VROMI. 

 
Artikel 3 
 
1. Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, treedt 
zijn aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in zijn plaats. 
2. Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van 

VROMI, vloeit de bevoegdheid om in onder-mandaat beschikkingen af te geven weer terug naar de 
secretaris generaal van het Ministerie van VROMI.    

 
Artikel 4 
 
1. Elk in mandaat afgegeven beschikking wordt als volgt ondertekend: 

‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
namens deze, 
de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI,’ 
2. Elk in onder-mandaat afgegeven beschikking wordt als volgt ondertekend: 

‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
namens deze, 
de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, en in uitvoering op grond van onder-

mandaat, het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI,’.  

 
Artikel 5 
 
1. De secretaris generaal van het Ministerie van VROMI houdt een beschikkingenlijst bij van de in 
mandaat afgegeven beschikkingen. 
2. De hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI houdt een beschikkingenlijst bij 

van de in onder-mandaat afgegeven beschikkingen. 
3. De secretaris generaal van het Ministerie van VROMI dient aan de minister van VROMI in ieder 
geval eenmaal per zes (6) maanden verantwoording af te leggen over de uitoefening van de 
krachtens (onder-)mandaat afgegeven beschikkingen. 
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Artikel 6 
 
Deze beschikking treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 12 september 2013. 
 
 

  
Philipsburg, 
 
 
Minister van Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdening,  Milieu en Infrastructuur  
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2016/1436 

 
MINISTERIELE  BESCHIKKING 

Nr.     30 juni 2016 

 

Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur (VROMI) van [datum], betreffende mandaatverlening van de Minister 

voor het afhandelen van de bezwaarschriftenprocedure als bedoeld in de artikelen 55-68 

van de Landsverordening administratieve rechtspraak, inzake VROMI gerelateerde 

vergunningverlening. 

 

 

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 

(VROMI), 

 

 

in overweging genomen hebbende:  

- dat de efficiënte afhandeling van een bezwaarschriftenprocedure, van belang is voor de 

rechtsbescherming van burgers, en dat zorgvuldige heroverweging van beschikkingen van de 

Minister van VROMI, ten goede komt aan de kwaliteit van besluitvorming; 

- dat zolang er nog geen officiële bezwaarschriftencommissie voor het Ministerie van VROMI 

aangewezen is, als bedoeld in de artikelen 70 tot en met 74 van de Landsverordening 

administratieve rechtspraak, het praktisch wenselijk wordt geacht de bevoegdheid tot het 

afhandelen van een bezwaarschriftenprocedure als genoemd in de artikelen 55 tot en met 68 van 

de Landsverordening administratieve rechtspraak, te mandateren aan een medewerker van het 

Ministerie van VROMI;   

 

  

gelet op: 

- de preambule van de Staatsregeling (A.B. 2010, GT 2010, no.1); 

- de artikelen 55 tot en met 68 van de Landsverordening administratieve rechtspraak   

  (A.B. 2010, GT no. 1 en A.B. 2010, GT no. 30); 
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HEEFT BESLOTEN: 

 

      Artikel 1 

1. De bevoegdheid tot het afhandelen van de bezwaarschriftenprocedure als bedoeld in de 

artikelen 55 tot en met 68 van de Landsverordening administratieve rechtspraak, te mandateren 

aan:  

-  de heer mr. Alexis C. Schoormans van Houten, Juridisch beleidsmedewerker,   

   Ministerie van VROMI.   

2. De gemandateerde bevoegdheid houdt in: het uitnodigen voor een hoorzitting, het houden van 

de hoorzitting, en het opstellen van de notulen van de hoorzitting.    

      Artikel 2 

Elk in mandaat opgesteld document wordt als volgt ondertekend: 

 

‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN    

 INFRASTRUCTUUR 

namens deze, 

 

[de functie van de gemandateerde], 

 

[naam gemandateerde]’ 

            Artikel 3 

Het in het eerste artikel genoemde mandaat treedt in op de datum van ondertekening van dit 

besluit. 

  

 

 

 

      

       Philipsburg, 30 juni 2016  

 

       Minister van Volkshuisvesting,   

       Ruimtelijke Ordening, Milieu en  

       Infrastructuur. 
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                                                                               No.2016/706 
 

 
 

MINISTERIELE BESCHIKKING 

Van Sep 06 2016 

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 

 
Mandaatbesluit inzake uitoefening bevoegdheid ex artikel 5, lid 1 van de 

Landsverordening openbaarheid van bestuur   
 

 
Overwegende: 

- dat de zorgvuldige afhandeling van verzoeken om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid, ingevolge de Landsverordening openbaarheid van bestuur, essentieel 

is voor het betrachten van openbaarheid bij de taakuitvoering door de overheid;  
- dat ingevolge de Landsverordening openbaarheid van bestuur, een beslissing op een verzoek om 

informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, wordt genomen door 
of vanwege het bestuursorgaan (de minister van VROMI); 
- dat het wenselijk wordt geacht, omwille van een spoedige afhandeling van verzoeken om 
informatie neergelegd in documenten over bestuurlijke aangelegenheden, aan de secretaris-
generaal van het Ministerie van VROMI, de bevoegdheid te mandateren om namens de minister 
van VROMI op dergelijke verzoeken te beslissen; 

- dat een door de secretaris-generaal van het Ministerie van VROMI (mandataris) binnen de 
grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit, geldt als een besluit van de minister van VROMI 
(mandans); 
 
Gelet op: 

- artikel 5, lid 1 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur; 

- analoge toepassing van de relevante (mandaat-)artikelen van de Algemene wet bestuursrecht   

  (NL); 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 

1. Aan de secretaris-generaal van het Ministerie van VROMI wordt mandaat verleend, met      

    betrekking tot een beslissing op een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een   
    bestuurlijke aangelegenheid ex artikel 5, lid 1 van de Landsverordening openbaarheid van   
    bestuur. 
2. Het verleende mandaat kan te allen tijde worden ingetrokken door de Minister van VROMI. 
3. De Minister van VROMI blijft als mandaatgever verantwoordelijk, en bevoegd om zelf een   
    besluit te nemen inzake een verzoek als genoemd in het eerste lid.     
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Artikel 2 

1. In het geval de in dit besluit bedoelde gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van VROMI, worden uitgaande stukken als volgt 
ondertekend: 
 

“DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR, 
namens deze” 
gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de functionaris. 
 
2. De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk 
en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening. 

 

Artikel 3 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Landscourant.  
 
 

 
 

 
Philipsburg, 6 september 2016 
 
De Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur 
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N° 2016/1847 
 
 

 

 

 

  
 

LANDSBESLUIT 
 

Van  23 AUG 2016 ,no.LB -16/0700 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
 

Op voordracht van de Minister van Justitie; 

 

Overwegende: 

dat het met het oog op de continuïteit van het werk van de Raad van Toezicht op de 

Advocatuur en van de Raad van Appèl voor de Advocatuur en in verband met de 

personele mutaties binnen deze raden wenselijk is hun samenstelling opnieuw vast te 

stellen; 

 

Gelet op: 

Artikel 21 van de Advocatenlandsverordening; 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

 

mr. T.A.M. Tijhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur, wordt onder 

dankzegging voor de bewezen diensten eervol ontslag verleend. 

Artikel 2 

 

De volgende personen worden (her)benoemd voor de periode van drie jaren: 

 

a) met betrekking tot de Raad van Toezicht op de Advocatuur: 

 

mr. A.J.J. van Rijen   voorzitter 

mr. P.E. de Kort   plaatsvervangend voorzitter 

mr. W.J. Noordhuizen  plaatsvervangend voorzitter 

mr. G.R. Bergman   lid 

mr. G. C. Richardson-Nicolaas lid 

mr. M.O. Kortenoever  plaatsvervangend lid 

mr. G. Hatzmann   plaatsvervangend lid  

mr. G. Bell    plaatsvervangend lid 

mr. S. Bommel   plaatsvervangend lid  

mr. L. Berman   Secretaris 
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          N° 2016/1847 

 

 

b) met betrekking tot de Raad van Appèl voor de Advocatuur: 

 

mr. R. Zwanikken   lid 

mr. J.J. Rogers   lid  

mr. R.F. Gibson jr.    plaatsvervangend lid  

mr. M.M. Hofman-Ruigrok  plaatsvervangend lid  

mr. B.B. Brooks   plaatsvervangend lid 

 

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit treedt met ingang van 1 oktober 2016 in werking en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 

 

 

 

                                                                                 Philipsburg, 23 augustus 2016 

                                                                                 De Gouverneur van Sint Maarten 

 

25-08-2016 

De Minister van Justitie 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 8 SEPTEMBER 2016 

 
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN  

 
   NR.: 2016/1962 

 
in overweging genomen hebbende: 

- dat artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van Algemene Zaken belast is 
met het benoemen van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de 
stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 september 2016; 
 

gelet op:  

- artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordening; 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel  1   
Tot voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus worden benoemd de 
personen genoemd in de bijlage bij deze beschikking. 
 

Artikel 2 
Aan de reeds zittende leden van de stembureaus wordt ontslag verleend. 
 
Artikel 3  
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de 
Landscourant geplaatst. 

 

 
Philipsburg,  
Minister van Algemene Zaken 

      d.d. 8 september 2016 

 

 
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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 2016 Polling Stations 
  District 1 John Larmony Center     Long Wall Road 20     

  Name     Signature 
  Janique Lake Carty Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Leona  De Lain Tweede lid     

 
Maria  Henry Derde lid     

 
Selma Adriana 1ste plv. lid     

 
Felibea Brown 2de plv. lid     

      District 2 Sundial School    Ch.E.W.Voges street 12   

  Name         

 
Guno Abaisa Voorzitter, tevens 1ste lid     

 
Ivy Thielman Tweede lid     

 
Evemar Wilson Derde lid     

 
Ruth  Gumbs 1ste plv. lid     

 
Barbara York 2de plv. lid     

      District 3 Senior Citizen Recreational Foundation Hope Estate 
  Name         

  Jacob-Jan Snijders Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Sharon Bernadette Hassell Tweede lid     

 
Brenda Gumbs Abbott Derde lid     

 
Aruska Marlin Bell 1ste plv. lid     

 
Charis Mathew 2de plv. lid     

      District 4 Sr. Marie Laurence    Ellis Drive     

  Name         

  Belinda Bryson Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Suzette  Kramers Mariana Tweede lid     

 
Delfina Philips Derde lid     

 
Marcellia Henry 1ste plv. lid     

 
Evelyn  David Egen 2de plv. lid     
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      District 5 Dutch Quarter Community Center   Zorg en Rust 
  Name         

  Kharisha Foeken Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Esperancia York Tweede lid     

 
Oneal Flanders Derde lid     

 
Giomaris Sabina 1ste plv. lid     

 
Chantel Parris 2de plv. lid     

      District 6 Milton Peters College  L.B.Scott Road     

  Name         

  Grace Granger Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Jessie Blijden Tweede lid     

 
Myris York Hall Derde lid     

 
Milangela Francisca Thomas 1ste plv. lid     

 
Charissa  Gumbs 2de plv. lid     

      District 7 Rupert Maynard St.Peters Road     

  Name         

  Sharon Peterson Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Vickie Greene Tweede lid     

 
Sandra White Mathew Derde lid     

 
Janice James 1ste plv. lid     

 
Amparo del Socorro Sabina 2de plv. lid     

      District 8 St.Maarten Academy Cupper Drive 3     

  Name         

  Miranda Seabrookes Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Ruth Marlin Flohic Tweede lid     

 
Ingrid Hughes Derde lid     

 
Sulaica Davelaar 1ste plv. lid     

 
Valerie Carter 2de plv. lid     
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      District 9 Celebration Palace   Bush Road     

  Name         

  Irene Leverock Hodge Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Eveline Baptist Tweede lid     

 
Nichola De Suza Derde lid     

 
Rose  Vlaun 1ste plv. lid     

 
Ruchinella St.Luce Calorio 2de plv. lid     

      District 
10 Raoul Illidge  Sports Complex Welgelegen Road 

  Name         

  Mary Bryson Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Linette Gibs Tweede lid     

 
Swendi  Angel Derde lid     

 
Claudia Vingatama Arrindell 1ste plv. lid     

 
Luanne Murray 2de plv. lid     

 

District 
11 Charles Leopold Bell    Union Road     

  Name     Signature 
  Sharon Cangieter Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Shanna De Riggs Cornet Tweede lid     

 
Maurine Baker Derde lid     

 
Mygalia Gumbs 1ste plv. lid     

 
Gladys  Carter 2de plv. lid     

      District 
12 Leonard Conner School   Venus Drive Caybay 

  Name         

  Zinesha Kruthoff Antoine Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Ruth Richardson Tweede lid     

 
Walter Sprott Derde lid     

 
Roylyka Roache 1ste plv. lid     

 
Shevonne Richardson 2de plv. lid     
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District 
13 Simpsonbay Sports Recreational Center Sr. Modesta Road 25  

  Name         

  Daphne  Illis Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Silvina Matthews Tweede lid     

 
Jaghaira  Lioe-A-Tjam Derde lid     

 
Dominique Hodge 1ste plv. lid     

 
Jacqueline Peterson 2de plv. lid     

      District 
14 Belverdere Community Center       Belverdere 

  Name         

  Denise Warner Williams Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Dulyn Brooks Tweede lid     

 
Siegnarra Pantophlet Derde lid     

 
Nicaela Hyman 1ste plv. lid     

 
Ishani Richardson 2de plv. lid     

      District 
15 Melford Hazel Recreational Center Soualiga Road 

  Name         

  Yolaine Bruney Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Ameila Pantophlet Tweede lid     

 
Milusha Illis Derde lid     

 
Lorraine Boasman 1ste plv. lid     

 
Stella Lake 2de plv. lid     

      District 
16 Methodist Agogic Center    St.John Estate 6   

  Name         

  Myrna Bell Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Janique Coram Tweede lid     

 
Baby Pantophlet Charles Derde lid     

 
Signarra Hooi 1ste plv. lid     

 
Charlene Gumbs Davis 2de plv. lid     

District Justice Academy      Mount William Hill   
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17 
  Name         

  Lorraine Scot Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Edith Shillingford Tweede lid     

 
Jacqueline Labega Derde lid     

 
Migdarys Offerman 1ste plv. lid     

 
Jarisca Donge Martina 2de plv. lid     

      District 
18 Seven Day Adventis School  Orange Grove Cole Bay 

  Name         

  Alexander den Ouden Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Katrina Lake Tweede lid     

 
Desiree Liburd Derde lid     

 
Solaika Maccow 1ste plv. lid     

 
Melinda Gumbs 2de plv. lid     

      District 
19 Huis van Bewaring  Mountain Dove road   

  Name         

  Julia Solognier Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Gullermina Pieters Tweede lid     

 
Vanessa Mathew Derde lid     

 
Valda  Woodley Hazel 1ste plv. lid     

 
Labriska Courtar 2de plv. lid     

      District 
20 Sint Maarten Home  St. John's     

  Name         

  Equila Brown-Kemper Voorzitter, tevens 1ste lid     

  Jacqueline Gumbs Tweede lid     

 
Inique  Smith Gustina Derde lid     

 
Edith Lake 1ste plv. lid     

 
Helen Hodge 2de plv. lid     
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 13 SEPTEMBER 2016 
 

MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 
 

   NR.: 2016/2001 
 

in overweging genomen hebbende: 
- dat artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van Algemene Zaken belast is 

met het benoemen van de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van de 
stembureaus voor de verkiezing van de leden van de Staten op 26 september 2016; 

- dat de minister op 8 september 2016 bij ministeriële beschikking de voorzitter, leden en 
plaatsvervangende leden van de stembureaus heeft benoemd; 

- dat tussentijdse wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus voor de verkiezing 

van de leden van de Staten op 26 september 2016 moeten worden opgevangen; 
- dat deze wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus aan de Secretaris-Generaal 

van het Ministerie van Algemene Zaken wordt gemandateerd; 
 

gelet op:  
- artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordening; 

 
 

HEEFT BESLOTEN:  

Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder:  
 
mandaat:  de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen; 
machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die 

geen publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke rechtshandeling zijnde; 
minister:  de Minister van Algemene Zaken; 
Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken; 
 
Artikel 2 
1. Aan de Secretaris-Generaal wordt mandaat verleend om: 

a. besluiten te nemen ten aanzien van het ontslaan en/ of benoemen van de voorzitter, leden 

en plaatsvervangende leden van de stembureau voor de verkiezingen van 26 september 

2016; 
b. besluiten te nemen die een directe relatie hebben met het besluitvormingsproces van 

hetgeen onder a is bepaald. 
2. Aan de Secretaris-Generaal wordt machtiging verleend tot het verrichten van andere 

handelingen ter uitvoering van de bevoegdheden,  als bedoeld in het eerste lid. 
3. De Secretaris-Generaal neemt bij de uitoefening van het mandaat en de machtiging het 

toepasselijk recht, de geldende beleidsregels en de instructies van de minister in acht. 
4. Het eerste lid is niet van toepassing op het nemen van beslissingen op bezwaarschriften. 
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Artikel 3 
1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te 

allen tijde intrekken. 
2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als 

een besluit van de minister. 
3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen. 
4. Het  verlenen van ondermandaat is niet toegestaan. 
 
Artikel 4 
1. De ondertekening van de krachtens dit besluit genomen beslissingen luidt als volgt:  
 

“DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 
namens deze,” 
gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris. 
 

2. De ondertekening van een ter uitvoering van het mandaat opgemaakt stuk geschiedt  
schriftelijk en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische 
handtekening.  

 
 
Artikel 5 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de 
Landscourant geplaatst. 
 
 

 
Philipsburg,  
Minister van Algemene Zaken 

      d.d. 13 september 2016 

 
 
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 2016, no. 44 Regeling van de Minister van Justitie 
van 24 augustus 2016 
houdende wijziging van de 
Ministeriële Regeling ter uitvoering 
van artikel 32 van de 
Landsverordening op de justitiële 

documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag 

26 augustus 2016 8 oktober 2016 

AB 2016, no. 45 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 24 augustus 2016 
met betrekking tot de indiening, de 

behandeling en de beoordeling van 
bezwaarschriften van ambtenaren 
(Landsbesluit bezwaarschriften 
ambtenaren) 

26 augustus 2016 8 oktober 2016 

AB 2016, no. 46 Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie van 
11 augustus 2016, ter uitvoering 
van de artikelen 1 en 2 van het 
Landsbesluit sociaal-economische 

statistieken (Regeling Nationale 
Rekeningen enquête 2016) 

11 augustus 2016 23 september 2016   
en werkt, zo nodig, 

terug tot en met 05 
september 2016.  

 
 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2016, no. 47 Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunications from 
September 1st 2016, to determine 
the maximum wholesale price and 

maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 

maximum prices petroleum 
products) 

1 september 2016 13 september 2016 
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3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


