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AANKONDIGING 

 

Bij exploot dd. 26 oktober 2018, 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 Jean Louis Doussous, 

gedomicilieerd ten kantore van mr. Brenda 

Brooks op St. Maarten, aan Vivian Thomas & 

Patricia Elaine Thomas-Morrison, thans 

zonder bekende woon of  verblijfplaats op St. 

Maarten. BETEKEND een door de 

ondergetekende deurwaarder opgemaakt 

proces-verbaal van 25e oktober 2018, houdende 

executoriaal onroerendgoed beslag als in 

voormeld proces-verbaal omschreven.  

 

De deurwaarder, 

S.M. APON 

 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT 

 

 

INTERNISTENPRAKTIJK JOLLES N.V., being 

a limited liability company with its statutory seat 

on Sint Maarten, registered within the public 

trade registry at the Chamber of Commerce and 

Industry on Sint Maarten, under number 

12384(0) herewith makes known to CONVERT 

said entity, INTERNISTENPRAKTIJK JOLLES 

N.V., into a PENSION FUND FOUNDATION in 

accordance to article 2:300 and further of the 

Civil Code. The required petition pertaining to 

the aforementioned authorization for the 

conversion, will be handled on Monday, 

December 3rd, 2018 at 14.00 (2.00 p.m.) at the 

Court of First Instance of Sint Maarten. 

 

The Legal representative of 

INTERNISTENPRAKTIJK JOLLES N.V. 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 2 november, 

2018, door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht 

in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, tussen, 

Julio Joshua Emanuel Lijfrock wonende op 

Curaçao en Francia Martinez wonende op 

St.Maarten  is 30 oktober 2018 uitgesproken 

de echtscheiding tussen partijen voornoemd. 

(EJ 105/13) 

                                                                                

De deurwaarder,                                                                               

S.M. APON 

OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  AVRIL ALLISON 

RATCHEL, zonder bekende woon- of 

verblijfplaats hier niet te lande, doch met een 

bekend werkelijk verblijf in Saint Martin FWI te 

Marigot aan het adres Rue de Hollande #16 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  De 

naamloze vennootschap ALMOND GROVE 

ESTATE N.V., gevestigd te Sint Maarten en in 

deze zake domicilie kiezende in de Vineyard 

Building aan de Buncamper Road 33 te 

Philipsburg, ten kantore van HBN Law en 

gemachtigd mr. H.A. Seferina 

 

AR 86/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg, gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  LOUIS GERARD 

RATCHEL, wonende te Sint Maarten aan het 

adres Airport Road #132 OPGEROEPEN,  om 

op  dinsdag, 22 januari 2019, des 

voormiddags te 08:30 uur te verschijnen ten 

Raadhuize te Philipsburg op St.Maarten om op 

de vordering van De naamloze vennootschap 

ALMOND GROVE ESTATE N.V., gevestigd te 

Sint Maarten en in deze zake domicilie kiezende 

in de Vineyard Building aan de Buncamper Road 

33 te Philipsburg, ten kantore van HBN Law en 

gemachtigd mr. H.A. Seferina 

 

AR 86/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 10e oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  De 

vennootschap naar het recht van 

ANGUILLA TROPPO MARINE LIMITED, 

gevestigd te First Management Company Unit 1, 

Valley te Anguilla OPGEROEPEN,  om op  

dinsdag, 22 januari 2019, des voormiddags te 

08:30 uur te verschijnen ten Raadhuize te 

Philipsburg op St.Maarten om op de vordering 

van  DE STICHTING ALMOND GROVE I, II, 

III & IV FOUNDATION, gevestigd te Sint 

Maarten en te dezer zake domicilie kiezende aan 

de Welfare Road 64  te Simpson Bay op Sint 

Maarten ten kantore van Fox & Associates, en 

gemachtigd de advocaten mrs. Vivian C. 

Choennie en Stefan J. Fox  

 

AR 133/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 10e oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg, MEVROUW 

JOCELYN LIMA OCTUVON GEBOREN 

BAZILE, wonende te Rue de la Marine, Saint 

Martin. OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 

januari 2019, des voormiddags te 08:30 uur 

te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van DE 

STICHTING ALMOND GROVE I, II, III & IV 

FOUNDATION, gevestigd te Sint Maarten en te 

dezer zake domicilie kiezende aan de Welfare 

Road 64  te Simpson Bay op Sint Maarten ten 

kantore van Fox & Associates, en gemachtigd de 

advocaten mrs. Vivian C. Choennie en Stefan J. 

Fox  

 

AR 142/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 10e oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  De 

vennootschap naar het recht van NEVIS 

PLANTATION HOLDINGS LTD., gevestigd te 

Upper Hill Drive, Charlestown Nevis. 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  DE 

STICHTING ALMOND GROVE I, II, III & IV 

FOUNDATION, gevestigd te Sint Maarten en te 

dezer zake domicilie kiezende aan de Welfare 

Road 64  te Simpson Bay op Sint Maarten ten 

kantore van Fox & Associates, en gemachtigd de 

advocaten mrs. Vivian C. Choennie en Stefan J. 

Fox  

 

AR 145/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   22e  tweeëntwintigste 

oktober 2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 21e september 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg, DE HEER 

STUARD A. HAMMERMAN, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op of buiten Sint Maarten 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  1. de 

vennootschap naar vreemd recht HENG 

SENG HOLDINGS LTD , 2. de naamloze 

vennootschap TIENSOME ENTERPRISES 

N.V. H.O.D.N. SUNNY FOOD, beide 

vennootschappen te dezer zake domicilie 

kiezende aan de Welfare Road 64 te 

Simpsonbay op Sint Maarten en ten kantore van 

Fox & Associates, 

 

AR 91/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  OPROEPING  

 

bij exploot van de   22e  tweeëntwintigste 

oktober 2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  De 

vennootschap naar vreemd recht MR. RAY 

LTD., gevestigd in Anguilla in The Valley, de 

eigenaar van het schip MR. RAY, geregistreerd 

in Anguilla en verblijvende in Anguilla, 

e-mailadres:arianfreight@anguillanet.com 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van De 

vennootschap naar vreemd recht 

PRESTIGE-VALUE CAR RENTAL te dezer zake 

domicilie kiezende te Simpson Bay, Sint 

Maarten aan de Welfare Road #68, office 211 

ten kantore van BERMAN Consultancy Legal & 

Trust en gemachtigd de advocate mr. E.R.C. de 

Haan 

 

AR 93/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arianfreight@anguillanet.com
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   22e  tweeëntwintigste 

oktober 2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg, De 

vennootschap naar vreemd recht MR. RAY 

LTD., gevestigd in Anguilla in The Valley, de 

eigenaar van het schip MR. RAY, geregistreerd 

in Anguilla en verblijvende in Anguilla,      

e-mailadres: arianfreight@anguillanet.com 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  De 

naamloze vennootschap SAFARI RENTALS 

N.V. te dezer zake domicilie kiezende te 

Simpson Bay, Sint Maarten aan de Welfare Road 

#68, office 211 ten kantore van BERMAN 

Consultancy Legal & Trust en gemachtigd de  

 

advocate mr. E.R.C. de Haan 

AR 95/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

bij exploot van de   22e  tweeëntwintigste 

oktober 2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  De 

vennootschap naar vreemd recht MR. RAY 

LTD., gevestigd in Anguilla in The Valley, de 

eigenaar van het schip MR. RAY, geregistreerd 

in Anguilla en verblijvende in Anguilla, 

 e-mailadres: arianfreight@anguillanet.com 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  De 

naamloze vennootschap FLORENTALS N.V. 

h.o.d.n. BEST DEAL CAR RENTAL te dezer 

zake domicilie kiezende te Simpson Bay, Sint 

Maarten aan de Welfare Road #68, office 211 

ten kantore van BERMAN Consultancy Legal & 

Trust en gemachtigd de advocate mr. E.R.C. de 

Haan 

 

AR 94/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   22e  tweeëntwintigste 

oktober 2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg,  De 

vennootschap naar vreemd recht MR. RAY 

LTD., gevestigd in Anguilla in The Valley, de 

eigenaar van het schip MR. RAY, geregistreerd 

in Anguilla en verblijvende in Anguilla,  

e-mailadres: arianfreight@anguillanet.com 

OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 22 januari 

2019, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van De 

naamloze vennootschap VCR CAR RENTALS 

N.V. te dezer zake domicilie kiezende te 

Simpson Bay, Sint Maarten aan de Welfare Road 

#68, office 211 ten kantore van BERMAN 

Consultancy Legal & Trust en gemachtigd de 

advocate mr. E.R.C. de Haan 

 

AR 96/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

bij exploot van de  31e  eenendertigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 1ste oktober 2018 van de E. A. Rechter in 

het Gerecht in Eerste Aanleg, PATRICK 

TERRENCE GUISHARD, voorheen wonende 

aan de Eluthera Drive 8D te Defiance op Sint 

Maarten, momenteel wonende in de Verenigde 

Staten OPGEROEPEN,  om op maandag, 11 

februari 2019, des voormiddags te 10:00 uur 

te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van   

AMANDA LYNN ROGERS, wonende aan de 

Eluthera Drive 8D te Defiance op Sint Maarten 

 

E 109/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 2e oktober 2018 van de E. A. Rechter in het 

Gerecht in Eerste Aanleg ,   

De vennootschap naar Venezolaans recht 

MARITIMA ORDAZ CA., geen woonplaats 

bekend, vertegenwoordigd door de heer Joel 

Alexander Rojas Romero, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats. OPGEROEPEN,  om op  

dinsdag, 19 februari 2019, des voormiddags 

te 08:30 uur te verschijnen ten Raadhuize te 

Philipsburg op St.Maarten om op de vordering 

van  De vennootschap naar Anguillaans 

recht SAIL ANGUILLA LTD. h.o.d.n. SA 

HOLDINGS LTD., gevestigd te Anguilla en in 

deze zake domicilie kiezende in de Soualiga 

Building aan de Cannegieter Street 26 te 

Philipsburg, ten kantore van de advokaten 

Gibson & Associates, en gemachtigd mr. C.M.P. 

van Hees 

 

AR 260/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

bij exploot van de   23e  drieëntwintigste oktober 

2018, 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 W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de beschikking 

van 2e oktober 2018 van de E. A. Rechter in het 

Gerecht in Eerste Aanleg ,   

MEVROUW BRENDA J.E.D. BEAN, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  

OPGEROEPEN,  om op  maandag, 11 maart 

2019, des voormiddags te 10:10 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van  DE HEER 

ANDREW DANE BLACKSTOCK, wonende te 

Over the Bank – Sect. A 16A op Sint Maarten 

 

E 121/18 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
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NR.: 2018/1811 

 

 

 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 31 OKTOBER 2018 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

 

 

in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van Mevr. Suzie Mutch namens motorjacht (MY) MINDERELLA, d.d. 18 oktober 2018, met 

betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht (MY) MINDERELLA in de territoriale 

wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MD Helicopters Inc. 600N serie nr, 

RN079, registratie N555MS, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de 

Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat 

toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;  

het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 

 

gelet op:  

- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

- artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

Artikel 1 Algemeen 

Aan Mevr. Suzie Mutch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 

van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf 01 januari 2019 tot en met 12 mei 2019, met inachtneming van artikel 2 en 3 van 

deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het MY 

MINDERELLA; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MD Helicopters Inc. 600N 

serie nr, RN079, registratie N555MS en genoemde voorwaarden in het bewijs van 

luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Department of Transportation- Federal Aviation 

Administration”. 
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Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het MY MINDERELLA. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 

3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het MY MINDERELLA, dient in samenhang 

met artikel 2 lid 2 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de 

bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante 

frequentie 118.7Mhz. 

4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 

contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te 

dienen, hetzij via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 

communicatiemiddel. 

5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 

van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.  

6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 

de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op 

de juiste radiofrequentie. 

7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 

van het MY MINDERELLA zijn. 

8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 

moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke 

luchtverkeersleidingsdienst   

9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 

10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 

1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 

de inhoud van deze beschikking. 

2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 

volledig worden nageleefd. 

 

Artikel 4 Geldigheidsduur 

1. Deze beschikking treedt in werking op 01 januari 2019 en is geldig tot en met 

12 mei 2019. 

2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  

 

 

 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 

d.d. 3 oktober 2018 

 

Namens deze, 

 

 

Louis Halley 

Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 
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Courtesy translation  

  

THE MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION, 

 

Having regard to: 

The request from Ms. Suzie Mutch o.b.o. MY MINDERELLA, dated October 18, 2018, pertaining to 

take-off and landing with a helicopter, type MD Helicopters Inc. 600N serial nr, RN079, registration 

N555MS from the MY MINDERELLA in the territorial waters of Sint Maarten, were VFR-flights can be 

performed to- and from the Princess Juliana International Airport;   

The advice of the Department Head of Civil Aviation and the Aerodromes Inspector of Section Civil 

Aviation; 

  

With reference to: 

Article 26, second paragraph under item b, of the National Ordinance Aviation;  

Article 3, fourteenth paragraph, of the Ministerial Decree Mandate; 

  

DECISION: 

Article 1 General  

Ms. Suzie Mutch, hereafter referred to as the applicant, shall be granted exemption from the 

prohibition referred to in article 26, paragraph 1 of the National Ordinance Aviation and shall be 

permitted from January 1, 2019 up to May 12, 2019, under the conditions referred to in article 2 and 

3, to take off from and land at MY MINDERELLA with a helicopter, type MD Helicopters Inc. 600N serial 

nr, RN079, registration N555MS, and mentioned conditions in the Standard Airworthiness Certificate of 

the United States of America.  

 

Article 2 Terms and Conditions  

1. Take-off and landings can only be performed from the MY MINDERELLA. 

2. All flights will be conducted in consultation with the Air Traffic Control. 

3. Permission has to be granted from the local Air Traffic Control, via the frequency 118.700Mhz 

before a flight can be performed from and to the MY MINDERELLA  

4. A flight plan has to be submitted via telephone number (1721-5467531) on the frequency  

118.7MHz thirty minutes prior take-off or landing from the MY MINDERELLA. 

5. VFR-flights within the flight information will only be executed with permission of the local Air 

Traffic Control. 

6. During the flight, a two way radio connection must be established with the local Air Traffic 

Services and must be constantly listened on the appropriate radio frequency. 

7. There shall be no obstacles in the obstacle free sector of the helideck of the MY MINDERELLA 

during take-off and landing. 

8. A flight plan shall be submitted by the authorized person prior take off from the designated 

aerodrome to the ship. 

9. All instructions of the local Air Traffic Control must be followed strictly and directly. 

10. All flights from Sint Maarten to neighboring countries, will be conducted after permission is 

granted from the local authorities of the countries. 
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Article 3 Responsibility 

1. The applicant is responsible for ensuring that the pilots are familiar with the content of this decree.  

2. This decree will be withdrawn when the terms and conditions mentioned in article 2 are partially or 

not completely followed.  

Article 4 Validity 

This decree is valid from January 1, 2019 until May 12, 2019. 

This decree will be published in the National Gazette of Sint Maarten. 

  

A copy of this exemption is send to:  

 - Air Traffic Services PJIAE N.V.; 

- the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication; 

- the Aerodromes Inspector; 

- the Department of Legal Affairs for publication in the National Gazette; 

- the applicant. 

 

 

This document is a courtesy translation from Dutch into English. In case of any inconsistency 

between the two versions, the original Dutch version shall prevail. 
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 No.  2018/1151 

    

 

 

 

      
                                                      

 

LANDSBESLUIT 

 

Van 18 oktober 2018, no. LB-18/0702 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

Op voordracht van de Staten van Sint Maarten; 

 

In overweging genomen hebben: 

- dat het wenselijk is om kandidaten voor te dragen voor de vervulling van de vacature van 

plaatsvervangend lid van de Algemene Rekenkamer; 

 

Gelet op: 

- artikel 75, tweede lid, van de Staatsregeling; 

- artikel 2, vierde en vijfde lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer; 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

Tot plaatsvervangend lid van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten wordt voor de periode van 

zeven jaar benoemd: 

 

- de heer Robert Ferron, geboren op 04 augustus 1950. 

 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de 

Landscourant, waarin deze wordt geplaatst. 

 

 

Philipsburg, 18 oktober 2018 

De Gouverneur van Sint Maarten  

 

De Minister van Algemene Zaken 

d.d. 22 oktober 2018 
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 No.  2018/1567 

    

 

 

 

      
                                                      

LANDSBESLUIT 

 

Van 12 september 2018, no. LB-18/0623 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 

           In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de leden van de Commissie Geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn benoemd; 

- dat de voorzitter van de Commissie Geneesmiddelenvergoedingssysteem de heer Peter 

Bruns, bij brief van 9 Augustus, 2018, zijn ontslag heeft ingediend en het noodzakelijk is 

een nieuwe voorzitter te benoemen; 

- dat ingevolge van het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen de onafhankelijk 

voorzitter bij landsbesluit wordt benoemd;  

- dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, de heer Amador 

Octavio Muller,  heeft voorgedragen als onafhankelijke voorzitter; 

- dat de heer Amador Octavio Muller een geschikte kandidaat is voor het voorzitterschap 

van de Commissie Geneesmiddelenvergoedingssysteem; 

 

 

Gelet op:  

 

  de artikelen 22 en 24 van het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen; 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1 

 

De heer Peter Bruns wordt op eigen verzoek eervol ontslag verleend als voorzitter van de Commissie 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem.  

 

Artikel 2 

 

Dat met ingang van de dagtekening van dit landsbesluit, wordt voor een periode van drie (3) jaar de 

heer Amador Octavio Muller, geboren op 29 juli, 1962, te Aruba, tevens onafhankelijk voorzitter, op 

voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid benoemd. 
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Artikel 3 

 

1. Dat de voorzitter van de Commissie GVS ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen 

een vergoeding van NAf 175,- per vergadering, met een maximum van NAf 700,- per maand.  

2. Meerdere vergaderingen binnen één week worden aangemerkt als één vergadering.  

 

 

Artikel 4 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de 

Landscourant waarin dit landsbesluit wordt geplaats.  

 

 

 

Dit landsbesluit, wordt geplaatst in de Landscourant en in afschrift gezonden aan de betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gegeven te Philipsburg,12 september 2018 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

d.d. 14 september 2018 
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SAGICOR LIFE INC 

 
NOTICE OF THE APPLICATION OF SAGICOR LIFE INC TO TRANSFER INSURANCE 
BUSINESS TO NAGICO LIFE INSURANCE N.V. AND NATIONAL GENERAL INSURANCE 
CORP. (NAGICO) N. V. 
 
SAGICOR LIFE INC, a company domiciled in Barbados with its registered office at Cecil F de Caires 
Building, Wildey, St. Michael, Barbados and a place of business in Sint Maarten; AND NAGICO LIFE 
INSURANCE N.V. and NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N. V., both domiciled in Sint 
Maarten with registered offices at NAGICO Building, C.A. Cannegieter St. Philipsburg, Sint Maarten. 
 
 
HEREBY GIVE NOTICE:  
 
That application has been made to obtain permission from de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
for the transfer of the rights and obligations under certain insurance policies of SAGICOR LIFE INC to 
NAGICO LIFE INSURANCE N.V. and NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N.V. (the 
"Transfer Scheme") pursuant to the provisions of Article 46 of the Insurance Supervision National 
Ordinance (N.G. 1990, no. 77) (ISNO) as amended by the National Ordinance Actualization and 
Harmonization Supervisory Ordinances de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (N.G. 2015, no. 
67). 
 
and  
 
That the agreements under which the Transfer Scheme is proposed to be effected shall be open to 
inspection by the holders of the life and non-life insurance policies proposed to be transferred until the 7th 
day of December 2018 on all business days at the offices of: 
 
SAGICOR LIFE INC 
C/o Charlisa NV  
Walter Nisbeth Road #99B  
Phillipsburg, Sint Maarten 
Tel: (712) 542-2070  
 
and 
 
Every holder of an insurance policy proposed to be transferred to Nagico Life Insurance N.V or National 
General Insurance Corp. (NAGICO) N.V. will receive individual notice of the proposed transfer by mail, 
together with a copy of the agreements under which the Scheme is to be effected and the actuarial reports 
in support of the Scheme. 
 
 
On receiving such individual notice: 
 

i. the holder of a life insurance policy proposed to be transferred shall be required to notify de Centrale 
Bank van Curaçao en Sint Maarten in writing of any objection to the proposed transfer within sixty 
(60) days after the date of the notice, pursuant to Article 47 of the ISNO. 
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ii. the holder of a non-life insurance policy is entitled for a period of sixty (60) days following the date 

of the notice, to terminate the indemnity insurance contract, in writing to Sagicor Life Inc, as from 
the 61st (sixty-first) day following the date of the notice. Sagicor Life Inc shall then refund part of 
any prepaid premium proportional to that part of the period of insurance coverage that has not yet 
elapsed on the termination date. 

 
 
Dated this 5th day of October 2018. 
 
 
SAGICOR LIFE INC 
Dr. M. Patricia Downes-Grant              
President and Chief Executive Officer 
 
 
NAGICO LIFE INSURANCE N.V. 
Detlef Hooyboer 
Managing Director 
 
NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N.V. 
Dwayne Elgin  
Managing Director          
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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 

Hyperlink voor 

wetgeving 

AB 2018, no. 40  

  Landsbesluit, 
houdende algemene 
maatregelen, van de 
12e oktober 2018 tot 
vaststelling van de 
geldelijke 
voorzieningen van de 
leden en 
plaatsvervangende 
leden van de 
Electorale Raad  

12 oktober 
2018  

24 november 2018 en 
werkt terug tot en met 

11 januari 2014. 

 

Verbeterblad AB 
2018, no. 35  

Verbeterblad 
behorende bij het 
Tijdelijk Landsbesluit 
inrichting en 
organisatie Nationaal 
Programmabureau 
Wederopbouw. 

29 oktober 
2018  

 13 november 2018. 

 

- http://www.s
intmaartengo
v.org/govern
ment/AZ/law
s/AFKONDIGI
NGSBLAD/Tij
delijk%20Lbh
am%20inrich
ting%20en%2
0organisatie
%20Nationaa
l%20Program
mabureau%2
0Wederopbo
uw.pdf  

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/Tijdelijk%20Lbham%20inrichting%20en%20organisatie%20Nationaal%20Programmabureau%20Wederopbouw.pdf
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AB 2018, no. 41  

Regeling van de 
Minister van 
Algemene Zaken van 
de 26e oktober 2018 
tot wijziging van de 
Tijdelijke regeling 
Interdepartementale 
samenwerkingscommi
ssie wederopbouw. 

26 oktober 
2018  

30 oktober 2018  

- http://www.s
intmaartengo
v.org/govern
ment/AZ/law
s/AFKONDIGI
NGSBLAD/AB
%202018,%2
0no.%2011%
20Ministeriel
e%20Regelin
g%20Tijdelijk
e%20regeling
%20Interdep
artementale
%20samenw
erkingscomm
issie%20wed
eropbouw.pd
f  

 

AB 2018, no. 42  

Landsbesluit, 
houdende algemene 
maatregelen, van de 
2e november 2018 tot 
regeling van de 
inrichting en 
organisatie van het 
secretariaat van de 
Integriteitskamer, 
alsmede tot 
vaststelling van de 
geldelijke 
voorzieningen van de 
leden en 
plaatsvervangend 
leden van de 
Integriteitskamer en 
de remuneratie van 
de leden en 
plaatsvervangend 
leden van de Raad van 
Toezicht van de 
Integriteitskamer 
(Uitvoeringslandsbesl
uit 
Integriteitskamer).   

5 november 
2018  

Bij een landsbesluit te 
bepalen tijdstip (Artikel 

9: Dit landsbesluit, 
houdende algemene 

maatregelen, treedt in 
werking op het tijdstip 

waarop de 
Landsverordening 

Integriteitskamer in 
werking treedt).   

                                                                                                    
AB 2017, no. 41 wordt 
bij een landsbesluit te 

bepalen tijdstip in 
werking getreden. 

- Dit 
Afkondigings
blad is op 
donderdag 8 
november 
2018 in de 
‘Government 
Information 
Page (GIP)’ 
van de 
overheid van 
Sint Maarten 
gepubliceerd.
    

 
-  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/AFKONDIGINGSBLAD/AB%202018,%20no.%2011%20Ministeriele%20Regeling%20Tijdelijke%20regeling%20Interdepartementale%20samenwerkingscommissie%20wederopbouw.pdf
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