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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAISON EN 

PROVENCE N.V voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 41, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 juli 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DHR. 
AUGUSTO PRIEST AANSPR. ALS DIR. 
GESTELD VAN GUSHEV N.V. DBA ST. 
PETERS SHELL SERVICE STATION voorheen 
gevestigd te L.B. SCOTT ROAD #, ST. 

PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ADORE 

BEAUTY PRODUCT N.V. voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 12 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 augustus 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STEP BY 
STEP FASHION N.V. DBA MANHATTAN 
SUITE voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
# 108, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TOSCANA 
N.V. DBA MAITO voorheen gevestigd te 

THREE PALM PLAZA # 5, WELFARE ROAD # 
60, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 juli 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan XAMILQ 
MANAGEMENT N.V DBA JANAE'S 
BEAUTIQUE voorheen gevestigd te UNIT 3 
L1-12 RHINE ROAD # 162, LOW LANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.15 juli 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN 
ISLAND RESORT MANAGEMENT N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 147 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARTNERS N 
PARADISE N.V. voorheen gevestigd te 
SPANISH FORT ROAD # 5, FORT 
WILLIAMS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 29 juni 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PARK AND 
SHOP SUPERMARKET N.V. voorheen 

gevestigd te ARBURTUS ROAD # 5, 
SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 september 2018, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PENKAJ 
SHARMA N.V. DBA ANAND BAR & 
RESTAURANT AND ANAND TOO voorheen 
gevestigd te HOTELSTEEG # 5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 maart 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ENERGIZER 
N.V. voorheen gevestigd te CHAMELEON 

DRIVE # 20 , CAY HILL , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  20 juli 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AVALON 

CONULTING N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 augustus 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRESTIGE 
SPA N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 44, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 maart 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WORLD GIFTS IMPORT 
B.V. DBA LITTLE SWITZERLAND voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 52, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.17 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COSTA-
MOREAU, JANY FRONCOISE voorheen 

wonende te WELFARE ROAD # 68, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 juli 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALEXANDER, 
MICHAEL LADD voorheen wonende te 
SPANISH FORT ROAD # 5,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 juni 2020, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Bij beschikking van 3e augustus 2020, ten 
verzoeke van ADELINE MERCEDES THOMAS, 
wonende op Sint Maarten, die voor deze zaak 
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten 
kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan de 

Welfare Road # 57 te Cole Bay, Sint Maarten, 
ten kantore van de advocaat mr. J.J. Rogers, 
betreffende de onder curatele stelling van 
MATHILDE CLARIBELLE THOMAS, geboren 

op 10 januari 1929 te San Pedro de Macoris te 
Dominicaanse Republiek en thans wonende op 
Sint Maarten,  

BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 3e augustus 
2020: 
Stelt MATHILDE CLARIBELLE THOMAS, 
geboren op 10 januari 1929 te San Pedro de 
Macoris te Dominicaanse Republiek en thans 
wonende op Sint Maarten onder Curatele; 

Benoemt tot Curator ADELINE MERCEDES 
THOMAS, wonende op Sint Maarten.  
 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 
 

 
 

OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 12e augustus 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: De stichting WIN-ECILA INC., 
zonder bekende vestigings- en/of 
correspondentieadres in Sint Maarten en daar 
buiten, om op dinsdag, 1e september 2020 te 

08:30 uur voormiddags ter zitting van het 

gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op 
de vordering van INDIGO BAY MASTER 
FOUNDATION, gedomicilieerd ten kantore van 
mr. P.A. van Dort, alhier, te antwoorden. (AR 
154/20 – SXM 202000697) 

 
De aspirant deurwaarder 
 D.E.N. ZICHEM 

 
 

 
 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 7e augustus 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen: Vernon Glenn ILLIDGE, 
ingeschreven aan de A.Th. Illidge Road # 143 
te Sint Maarten, thans zonder bekende woon of 
verblijfplaats hier te lande, om op dinsdag, 1e 

september 2020 te 08:30 uur voormiddags 
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 

verschijnen, om op de vordering van RBC 
Royal Bank N.V., gedomicilieerd ten kantore 
van mr. B.G. Hofman, alhier, te antwoorden. 
(AR 144/20 – SXM 202000648) 
 
De aspirant deurwaarder  
D.E.N. ZICHEM 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 12e augustus 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: Hendrickje Elisabeth 
STOFFELS, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten, om op maandag, 
16e november 2020 te 11:20 uur 
voormiddags ter zitting van het gerecht in 

eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 

Philipsburg te verschijnen, om op de vordering 
van Wilhelm Jacobus DEKKER, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. M.M. 
Hofman-Ruigrok, alhier, te antwoorden. (E 
70/20 – SXM 202000073) 
 

De aspirant deurwaarder  
D.E.N. ZICHEM 
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OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 12e augustus 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen: FRIVOL REALTY N.V., voorheen 
gevestigd aan de Emmaplein, Fouress Building, 
Suite 4D te Sint Maarten, thans zonder bekende 
vestigingsplaats hier te lande, om op dinsdag, 

1e september 2020 te 08:30 uur voormiddags 
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 

verschijnen, om op de vordering van INDIGO 
BAY MASTER FOUNDATION, gedomicilieerd 
ten kantore van mr. P.A. van Dort, alhier, te 
antwoorden. (AR 152/20 – SXM 202000694) 
 
De aspirant deurwaarder  
D.E.N. ZICHEM 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LIQUIDATIE 
 

 
RYOC PRIVATE FOUNDATION N.V. 

(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 

 
Bij besluit van de aandeelhouder van RYOC 
PRIVATE FUND FOUNDATION van 6 
augustus 2020 is besloten de stichting per 6 

augustus 2020 te ontbinden. 
 
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 

COMPANY N.V. 
Frontstreet 5, Suite 5 
P.O. Box # 245 
Philipsburg, 
Sint Maarten 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

VAN DE 17e augustus 2020 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUINCATIE, 

NR: 2020/1054 

 
in overweging genomen hebbende: 
- De aanvraag d.d. 21 February 2020, van  Dr. Cherina FLEMING, Wnd. Directeur, namens ST. 

MAARTEN LABORATORY SERVICES N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een 
vergunning voor het vervoeren dan wel doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een luchtvaartuig; 

- dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen te 

vervoeren of te doen vervoeren; 
- dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort van 

bovengenoemde bedrijf/ instantie; 
- dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht-, en Scheepvaart op  

30 Juni 2020 uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de  onderhavige gevaarlijke 
stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren. 

 

gelet op: 
artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de artikelen 17 
en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, GT no. 400, zoals 
gewijzigd); 
 

H E E F T   B E S L O T E N: 

 
Artikel 1 

1. Aan ST. MAARTEN LABORATORY SERVICES N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, 
wordt vergunning verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een 
luchtvaartuig van de in het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen. 

2. Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen; 
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen. 

 
Artikel 2 
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen: 

1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk doorgegeven te 
worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit schriftelijk 
doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel: 
a. de gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure; 
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 

9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400); 
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft. 
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4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
17, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB  2015 no. 9). 

5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
18, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9). 

6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de 

Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële beschikking 
worden gewijzigd. 

 
Artikel 3 
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende voorwaarden en 
bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel 

gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze 
ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen. 
 
Artikel 4 

Het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast 
met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of alsnog te stellen 
nieuwe gewijzigde voorwaarden. 

 
 

Artikel 5 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 6 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 

  
  
Philipsburg, 17 Augustus 2020 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 

 
Namens deze, 

Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 
 
 
 

 
 
 

 

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6 weken na de dag 

waarop deze beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie. Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel 16, eerste lid van de LAR al dan niet na de 

procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is 

gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in eerste aanleg. 
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                                                                                                                            Nr. 2020/1063 

MINISTRIËLE BESCHIKKING  

 

                                             van de 17e Augustus 2020                                                                     

        

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie  
 

 
 
Gelet op:  

- De artikelen 8 en 9, van de Landsverordening openbare straathandel;  

- Adviesblad/Beslisblad Div nr. 19526/19;  

- Publicatie heraanwijzing van Kim Sha beach als een marktplaats;  

 

 

Heeft besloten: 

 
 
Artikel 1 
De als marktplaats heraangewezen parkeerplaats op de locatie Simpson Bay Beach, bekend als Kim 

Sha Beach, om 22.00 uur te sluiten.  
 
Artikel 2 
Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening en werkt terug tot en met 16 augustus 
2020. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Landscourant.  
 

 
 

 

Philipsburg, 17 augustus 2020  

                                                                                           De Minister van Toerisme, Economische                          
                                                                                           Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (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 Rechtspraak (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.  

 
 

 
 


