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AANKONDIGING 

 
 

Bij exploot dd. 6e. Oktober 2017, 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 Hop-Inn Enterprises B.V. 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas 

Berman op St. Maarten, aan Coloured Fin 
Ltd. eigenaar /Ricardo Gonzalves, kapitein 
van het schip Zealous zonder bekend 

vestiging binnen of buiten St. Maarten. 
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop 
door het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, gestelde 

beschikking dd. 29 september 2017, alsmede 
een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 6e oktober 2017, houdende 
conservatoir beslag als in voormeld proces-
verbaal omschreven.  
 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
 

Bij exploot dd. 6e. Oktober 2017, 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 Hop-Inn Enterprises B.V. 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Lucas  

Berman op St. Maarten, aan Curvin Charles 
& Myrtle Africa , eigenaar van het schip Miss 
Abigail zonder bekend vestiging binnen of 

buiten St. Maarten. BETEKEND een 
verzoekschrift met de daarop door het Gerecht 
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
gestelde beschikking dd. 29 september 2017, 

alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 6e oktober 2017, houdende 
conservatoir beslag als in voormeld proces-
verbaal omschreven.  
 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 

 
 

E C H T S C H E I D I N G 
 
Bij exploit van de 28ste september 2017, heb 

ik Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
betekend: een rechterlijke beschikking van het 
G.E.A. Sint Maarten,van de 12de juni 2017 
met bevel om aan de inhoud daarvan te 
voldoen en waarbij de echtscheiding is 

uitgesproken tussen: RAMON MARTINA 
CARTY wonende op Sint Maarten &  
GREGORIA BENARDA SANTOS, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten. Partijen zijn op 4 februari 2008 te 
Yamasa in de Dominikaanse Republiek in 
algehele gemeenschap van goederen met 

elkander gehuwd. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 
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BEKENDMAKING 

 

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat ingevolge het bepaalde in 

onderstaande artikelen van desbetreffende landsverordeningen:  

 

- Artikel 49a Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, nr. 4); 

- Artikel 120a Landsverordening toezicht Verzekeringsbedrijf (PB 1990, nr. 77); 

- Artikel 16 Landsverordening toezicht effectenbeurzen (PB 1998, nr. 252); 

- Artikel 35 Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (PB 2002, nr. 

137); 

- Artikel 20 Landsverordening toezicht trustwezen (PB 2003, nr. 114); 

- Artikel 18 Landsverordening Assurantiebemiddelingsbedrijf (PB 2003, nr. 113); 

- Artikel 24 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren (PB 2014, nr. 86); 

- Artikel 57 Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders (PB 2016, nr. 

79); 

 

zoals gewijzigd bij Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (PB 2015, nr. 67), de volgende persoon door haar is 

aangewezen en belast is met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 

landsverordeningen bepaalde: 

 

- Mevrouw Shalini Sadal 

 

 

 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

29 september 2017 
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          No. 2017 / 1473  
 
 
 

 

 
 

 
MINISTERIËLE BESLUIT 

 
van 1 september 2017  

 
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

 

(Ministeriële Besluit mandaat economische vergunningen) 
 

 
In overweging genomen hebbende: 

Dat het wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van de Vestigingsregeling voor bedrijven 

en aanverwante verordeningen om het Hoofd van Dienst Economische Vergunning  mandaat te 

verlenen ten einde namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie, economische vergunningen te verlenen, te weigeren, of in te trekken;  

gelet op: 

- de Vestigingsregeling voor bedrijven 

- de Loterijverordening  

- de Landsverordening hazardspelen  

- de Landsverordening buitengaatse hazardspelen  

- de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen  

- de Luchtvaartverordening  

- de Landsverordening zorginstellingen  

- de Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren  

- de Vergunningenlandsverordening  

- de Landsverordening openbare straathandel 

- het Algemene Politiekeur voor het land Sint Maarten  

- de Landsverordening winkelsluiting  

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen; 

b. minister: de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

c. hoofd EV: het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen; 

d. ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem 

ressorterende functionarissen. 

 

Artikel 2 

 

1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te 

allen tijde intrekken. 
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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. 

 

Artikel 3 

 

1. Aan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen wordt mandaat verleend met betrekking tot 

het verlenen, weigeren en intrekken van: 

a. de vergunningen als bedoeld in de Vestigingsregeling voor bedrijven, met uitzondering van 

aanvragen betreffende de exploitatie van: 

1˚. loterijen als bedoeld in artikel 3ter van de Loterijverordening; 

2˚. casino’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening hazardspelen; 

3˚.concessies als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening op de 

telecommunicatievoorzieningen;  

4˚. luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van de  

Luchtvaartlandsverordening; 

5˚. het openbaar vervoer, zoals bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening 

personenvervoer; 

6˚. zorginstellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Landsverordening  

zorginstellingen; en 

7˚. de vestiging van medische beroepsbeoefenaren  als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 

Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren. 

b. vergunningen of toestemmingen als bedoeld in artikel 2, alsmede een vergunning als bedoeld 

in de artikelen 10 tot en met 18 en toestemming als bedoeld in de artikelen 45 en 46 van de 

Vergunningslandsverordening; 

c. vergunningen als bedoeld in artikel 46 van de Vergunningslandsverordening 

d. kleine kansspelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid van de Landsverordening hazardspelen; 

e. loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Loterijverordening; 

f. vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 11 van de Landsverordening openbare 

straathandel; 

g. ontheffingen als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening winkelsluiting; 

h. authentieke kopieën 

i. vergunningen als bedoeld in artikelen 7 en 8 van de Landsverordening personenvervoer; 

j. informatie als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur. 

 

2. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen legt een aanvraag ter besluitvorming voor aan 

de minister indien: 

a. het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid of tot 

vaststelling van nieuw beleid waaraan de aanvraag moet worden getoetst; 

b. verlening van de vergunning naar verwachting ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

samenleving; 

c. behoudens de aanvrager tot in de tweede graad in familierechtelijke verhouding staat tot het 

Hoofd van Dienst Economische Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de 

waarnemend diensthoofd; 

d. behoudens de aanvrager een rechtspersoon is en één van de bestuurders, tot in de tweede 

graad in familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd van Dienst Economische 

Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de waarnemend diensthoofd. 
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Artikel 4 

 

1. Bij de uitoefening van het mandaat, worden de van toepassing zijnde regelingen, beleidsregels, 

aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen. 

2. Op basis van de rapportage van de dienst economische vergunningen, rapporteert het Hoofd van 

Dienst Economische Vergunningen  maandelijks aan de minister over de wijze waarop van het in 

deze beschikking verleende mandaat gebruik is gemaakt. 

 

Artikel 5 

 

1. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen de in artikel 3 genoemde 

bevoegdheden ondermandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. 

2. De ondergemandateerde rapporteert maandelijks aan het Hoofd van Dienst Economische 

Vergunningen over de wijze waarop van het in deze beschikking verleende mandaat gebruik is 

gemaakt. 

3. Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen kan aan de ondermandatering schriftelijke 

voorwaarden verbinden. 

4. Indien zowel de gemandateerde als de ondergemandateerde afwezig zijn, wordt de 

gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde. 

 

Artikel 6 

 

Documenten die worden opgemaakt door het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen 

vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 

Namens deze, 

Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen van het Ministerie van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. 

 

Artikel 7 

 

Documenten die worden opgemaakt door een aan onder hem ressorterende functionaris vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 

Namens deze, 

Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris. 

 

Artikel 8 

 

Dit ministeriële besluit treedt in werking van 4 september 2017 tot en met 29 september 2017.  

 

Artikel 9 

 

Dit ministeriële besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat economische vergunningen.  

 

 

Philipsburg, 1 september 2017  

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 
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Nota van Toelichting: 

 

Gelet op het aantal verzoeken voor vestigingsvergunningen in de zin van de Vestigingsregeling en het 

aantal verzoeken voor overige economische vergunningen in de zin van de gevallen als genoemd in 

artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot e met h, is het ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering 

en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit praktisch oogpunt wenselijk om het Hoofd 

van Dienst Economische Vergunningen te mandateren om de genoemde economische vergunningen 

met uitzondering van de vergunningen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, onder a, te verlenen, 

wijzigen of in te trekken. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen deze 

bevoegdheid onder mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. Deze bevoegdheid 

vloeit voort uit de bewoordingen van artikel 14 van de Vestigingsregeling die regelt dat bij besluit van 

de Minister verdere regels kunnen worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van de 

verordening. Overigens geldt dat inherent aan het besturen, ministers bevoegdheden kunnen 

mandateren en gezien de wenselijk om mandaat te verlenen in de gevallen als genoemd in artikel 3, 

eerste lid, onderdeel b tot en met h, wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. 

 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Vervoer en Telecommunicatie 
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No. 287-17MB/JUS 

 
 
 

 
 

BESCHIKKING VAN DE  

MINISTER VAN JUSTITIE 
 
 
Overwegende: 

dat vanwege de schade die orkaan Irma heeft toegebracht aan de als gevangenis en huis van 

bewaring aangewezen detentie-inrichting te Point Blanche een groot deel van de daar aanwezige 

detentiecapaciteit niet langer kan worden gebruikt: 

dat er derhalve dringend grote behoefte bestaat aan vervangende detentiecapaciteit; 

dat die vervangende detentiecapaciteit is gecreëerd in het gebouw op het perceel Simpson Bay Road 

nr. 1, kadastraal bekend onder certificaat nummer 1/1997 (voormalig grenshospitium); 

dat ingevolge artikel 5, derde lid, van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen de minister 

van Justitie kan bepalen, indien dit door een openbaar belang wordt vereist, dat tot gevangenisstraf 

veroordeelden tijdelijk in een huis van bewaring worden opgenomen. 

 

Gelet op : 

artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen.  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

Het gebouw op het perceel Simpson Bay Road nr. 1, kadastraal bekend onder certificaatnummer 

1/1997, wordt aangewezen als huis van bewaring. 

  

Artikel 2 

 

Deze beschikking treedt in werking op 9 oktober 2017 en zal in de Landscourant worden 

geplaatst. 

 

 

 

Philipsburg, 5 oktober 2017 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

 

 

 

Rafael A. Boasman 
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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 2017, no. 33 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 4 augustus 
2017 houdende vaststelling van 
nadere regels inzake de publieke 
gezondheid (Landsbesluit publieke 

gezondheid). 

4 augustus 2017  Bij een landsbesluit 
te bepalen tijdstip. 

 
 

 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum 
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 37 Ministerieel besluit van 28 

september 2017 van de Minister 

van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid, houdende 

het besluit levensmiddelen 

vouchers. 

28 september 2017 28 september 2017 

AB 2017, no. 38 Regulation of the Minister of 

Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunications from 

October 10th, 2017, to determine 

the maximum wholesale price and 

maximum retail prices for 

petroleum products. 

10 oktober 2017 12 oktober 2017 
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3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


