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AANKONDIGING 

Bij exploit van de 22ste oktober 2015, heb ik, 
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevolggevende aan 
een beschikking van de E.A. Heer Rechter in het 
G.E.A., Sint Maarten, van de 15de oktober 2015, 

OPGEROEPEN: -BEST VIEW LLC, zonder bekende 

vestigings- woon- verblijfplaats op Sint Maarten, 
voor de terechtzitting van :- dinsdag de 26ste 
januari 2016, des voor/na middags te 08.30 
uurten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de 
door: BLUEMARINE BUILDINGS ABCD OWNERS 
ASSOCIATION, gedomicilieerd op Sint Maarten aan 
de Rhine Road # 36, ten kantore van de advokaat 

mr. K. Huisman, tegen haar ingestelde vordering te 
antwoorden. A.R. No: 131/15 
De deurwaarder voornoemd, E.A. Arrindell 

 
AANKONDIGING 

Bij exploot dd. 28 oktober 2015, 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 Meredith M. 
Boekhoudt, gevestigd op St. Maarten, 
gedomicilieerd ten kantore Notary Office Boekhoudt, 
aan Private Fund Maple Leaf, zonder bekend 
adres binnen of buiten St. Maarten, BETEKEND een 

brief. (writ) dd. 27 oktober, 2015, geschiedende 
deze betekening ten effecte rechtens en opdat de 
geexploiteerde van het een of ander niet onkundigd 
blijven. 
De deurwaarder S.M. APON 

 
AANKONDIGING 

Bij exploit van de 22ste oktober 2015, heb ik, 
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht 
in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
gevolggevende aan een beschikking van de E.A. 
Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van de 

15de oktober 2015, OPGEROEPEN :-----

CARRIE SCARY born JOHNSON & KENNETH 
JENS SCARY,---- wonende aan de Clymer 
Road 5284, Quakertown, Pennsylvania, 18951, 
in de U.S.A., zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 
terechtzitting van:------------dinsdag de 26ste 
januari 2016, des voor/na middags te 

08.30 uur-------------ten Raadhuize te 
Philipsburg, ten einde op de door: 
FOUNDATION TAMARIND APARTMENTS, 
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Rhine 
Road # 36, ten kantore van de advokaat mr. K. 
Huisman, tegen hen ingestelde vordering te 
antwoorden. 

A.R. No: 130/15 
De deurwaarder voornoemd, E.A. Arrindell   
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Bestuursreglement College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten  

 

Het College financieel toezicht heeft in zijn vergadering van 21 september 2015, gelet op 

artikel 5 van de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten, een bestuursreglement 

vastgesteld, gelijk aan onderstaande tekst, zodat de voorzitter van het College financieel 

toezicht Curaçao en Sint Maarten besluit: 

 

Artikel 1: definities  

1. In dit reglement wordt verstaan onder:  

a. de wet: de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;  

b. het College: het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, als bedoeld in artikel 

2, eerste lid van de wet;  

c. de secretaris: de secretaris, zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de wet; 

d. het secretariaat: de secretaris en de medewerkers die aan hem zijn toegevoegd 

gezamenlijk; 

e. de landen: de landen Curaçao en Sint Maarten; 

f.  de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook 

voorkomen in de wet, de betekenis welke de wet daaraan geeft.  

 

Artikel 2: bestuursreglement  

Dit is het voor het College geldende reglement, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet.  

 

COLLEGE 

 

Artikel 3: adviesfunctie 
1. De leden van het College fungeren tevens als algemeen adviseurs voor het College financieel 

toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba en voor het College Aruba financieel toezicht voor 
zover zij daarin niet ook als lid zijn benoemd. De leden van het College financieel toezicht 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van het College Aruba financieel toezicht fungeren als 
algemeen adviseurs ten behoeve van het College voor zover zij daarin niet ook als lid zijn 
benoemd. 

2. Het College en de als adviseur optredende leden van het College financieel toezicht Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba en van het college Aruba financieel toezicht, beraadslagen in 
gezamenlijkheid.  

3. De leden die optreden als adviseurs hebben in de rol van adviseur geen stemrecht en kunnen 
in geen enkel geval een dwingend advies afgeven. 

 

Artikel 4: nevenfuncties 

1. Een lid vervult geen betrekking zoals genoemd in artikel 3 van de wet en vervult ook overigens 
geen andere betrekking of nevenfunctie die ongewenst is met het oog op een goede vervulling 
van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

2. Iedere wijziging ten aanzien van de nevenfuncties van het lid dient direct door het 
desbetreffende lid aan de voorzitter door te worden gegeven. 

3. De nevenfuncties van de leden worden tevens gepubliceerd op de website van het College. 

 
Artikel 5: profielschets 
De leden van het College worden op grond van deskundigheid benoemd, zoals bepaald in artikel 2 
lid 3 van de wet. Ter ondersteuning van de benoeming zoals in de wet geregeld stelt het College 
een profielschets op. 

 

Artikel 6: de secretaris  

1. Het College heeft een secretaris zoals bedoeld in Artikel 6 lid 1 van de wet. 

2. De secretaris wordt door Onze Minister benoemd op voordracht van het College.  
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3. De secretaris legt tenminste tweemaal per jaar verantwoording af aan het College.  

4. Voor de secretaris kan door de voorzitter van het College, gehoord de andere leden, tevens 

een plaatsvervanger worden benoemd. De plaatsvervangende secretaris vervangt de secretaris 

bij diens afwezigheid.  

5. De secretaris en de plaatsvervangende secretaris verdelen hun werkzaamheden onderling.  

6. De secretaris heeft de dagelijkse leiding over het secretariaat en onderhoudt uit dien hoofde 

de formele contacten met het College.  

7. De medewerkers van het secretariaat worden vanwege Onze Minister aan het College ter 

beschikking gesteld. Het voorgaande geschiedt op voordracht van de secretaris, na overleg 

met het College.  

8. De secretaris en het secretariaat ondersteunen tevens het College financieel toezicht 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet Financiën openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht zoals 

bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Landsverordening Aruba financieel toezicht.  

 

Artikel 7: begroting en jaarverslag  

1. Het College zendt jaarlijks vóór 1 oktober aan de minister een begrotingsvoorstel voor het 

daaropvolgende kalenderjaar met betrekking tot de aan de taakvervulling van het College 

verbonden uitgaven.  

2. Het College zendt jaarlijks voor 1 april aan de minister een jaarverslag over het afgelopen 

kalenderjaar met betrekking tot de aan de taakvervulling van het College verbonden uitgaven. 

Dit jaarverslag omvat een financieel deel en een beleidsdeel, waarin verslag wordt gedaan van 

de werkzaamheden van het College over de betreffende achterliggende periode. 

 

Artikel 8: vergaderingen college  

1. Er wordt zo vaak vergaderd als de voorzitter of een Collegelid noodzakelijk acht, doch 

minimaal één keer per drie maanden.  

2. Op voorstel van de voorzitter kunnen vergaderingen ook schriftelijk, telefonisch, via 

bijvoorbeeld videoconference of andere elektronische weg plaatsvinden.  

3. De vergaderingen van het College zijn niet openbaar. De voorzitter kan desgewenst derden 

uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn.  

4. De secretaris draagt zorg voor het aanleveren van concept stukken.  

5. Vergaderstukken, inclusief een conceptagenda, worden in beginsel minimaal een werkweek 

voor de datum van de vergadering door de secretaris opgesteld en aan het College 

aangeleverd.  

6. De agenda bevat aangelegenheden die door de secretaris voorafgaand aan de vergadering 

aan het College bekend zijn gemaakt of voor de vergadering door leden van het College bij de 

secretaris zijn aangemeld.  

7. De secretaris doet een voorstel voor een agenda. Het College bepaalt de agenda.  

8. De secretaris maakt van de vergadering een kort verslag en een besluitenlijst en stuurt dit 

aan het College voor interne doeleinden. De besluitenlijst wordt door de handtekening van de 

voorzitter vastgesteld. 

 

Artikel 9: besluiten college 

1. Het College streeft naar besluitvorming bij consensus.  

2. Elk lid kan verzoeken om een beslissing bij stemming te nemen. Indien bij het nemen van 

besluiten de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.  

3. Beslissingen kunnen slechts door het College worden genomen indien alle leden van het 

College, waaronder de voorzitter, aan de stemming ter vergadering hebben deelgenomen of 

vertegenwoordigd zijn.  
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Artikel 10: verdeling werkzaamheden 
Gezien de betrokkenheid van de leden en de kleinschaligheid van het College wordt in beginsel 
geen verdeling van werkzaamheden ter voorbereiding van besluiten gemaakt. Per geval kan 

beoordeeld worden of een verdeling van werkzaamheden bijdraagt aan een goede besluitvorming.  

 

Artikel 11: deskundigen 

1. Het College kan ten behoeve van zijn werkzaamheden deskundigen raadplegen. Op verzoek 

van de voorzitter verricht de secretaris ook voor dergelijke commissies of deskundigen de 

secretariaatswerkzaamheden.  

2. De bevoegdheid tot het vaststellen van adviezen, voorstellen en aanbevelingen kan niet 

worden gedelegeerd of gemandateerd aan een commissie of deskundige.  

 

Artikel 12: taal 

Adviezen worden opgesteld in de Nederlandse taal en worden voor zover nodig vertaald. 
 

Artikel 13: geheimhouding:  

1. De leden van het College en het secretariaat zullen zaken die hen uit hoofde van hun functie 
vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan diegene het vertrouwelijke karakter moet inzien, 

geheim houden voor anderen dan die personen aan wie hij of zij ambtshalve tot mededeling 
verplicht is.  

2. Over interne beraadslaging, stemverhoudingen en uitgewisselde argumenten worden door de 
leden van het College en het secretariaat geen uitspraken naar buiten toe gedaan. 

 

Artikel 14: archivering  

Alle bescheiden betreffende de werkzaamheden van het College worden door het College 

beheerd. Aan het eind van de werkzaamheden (bij opheffing van het College) zullen deze 

bescheiden worden overgedragen aan het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties.  

 

INTERNE ORGANISATIE 

 
Artikel 15: vertegenwoordiging College 
1. De Collegeleden vertegenwoordigen gezamenlijk het College, terwijl de voorzitter van het 

College eveneens zelfstandig bevoegd is het College te vertegenwoordigen.  
2. De voorzitter kan voor een periode dat hij afwezig is een plaatsvervanger voor zijn functie 

aanwijzen, die gedurende zijn afwezigheid bevoegd is het College te vertegenwoordigen. 

3. Ieder individueel lid van het College kan informerende, niet bindende, gesprekken voeren met 
derden. Het betreffende lid zal de voorzitter en de andere leden daarover informeren, bij 
voorkeur voorafgaand. 

 

Artikel 16: bevoegdheden secretaris 
De secretaris is belast met de dagelijkse aansturing van het secretariaat waaronder het aangaan 
van verplichtingen en het doen van betalingen. Onverminderd de bevoegdheid van het College is 

de secretaris bevoegd tot het aangaan van alle verplichtingen inhoudende de normale 
bedrijfsvoering van het secretariaat, tot zover het door het College geaccordeerde begroting dit 
toelaat en waarbij ten aanzien van langlopende contracten de tijdelijke aard van het College in 
acht wordt genomen. 

 

Artikel 17: vertrouwenspersoon  

Het College benoemt een vertrouwenspersoon voor het secretariaat.  

 

MEDIABELEID 

 
Artikel 18: woordvoering 

1. De voorzitter van het College neemt de woordvoering richting de media voor zijn rekening. 
2. Ieder individueel lid van het College kan informerende gesprekken voeren met 
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vertegenwoordigers van de media. Het betreffende lid zal de voorzitter en de andere leden 
daarover informeren, bij voorkeur voorafgaand. 

 
Artikel 19: mediabeleid 
1. Het College streeft openheid over zijn advisering en oordelen na, maar onderschrijft 

tegelijkertijd het belang van de vertrouwensrelatie met de landen.  
2. Het College beheert een website samen met het College financieel toezicht Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba en het College Aruba financieel toezicht waarop het zijn adviezen openbaar 
maakt. 
 

 

Artikel 20: openbaarmaking adviezen 
1. Adviezen van het College aan de besturen die hun grondslag vinden in de wet, worden na een 

periode van drie weken openbaar gemaakt, tenzij deze adviezen, al dan niet in afschrift, 

gericht zijn aan de Staten van het land en daarom per definitie openbaar zijn. In dat laatste 
geval worden de stukken onmiddellijk na verzending gepubliceerd. 

2. Adviezen aan de minister en andere adviezen die vanuit de aard een vertrouwelijk karakter 
hebben, worden niet gepubliceerd. Onderlinge correspondentie op ambtelijk niveau wordt niet 

gepubliceerd. 
 

Artikel 21: openbaarmaking overige documentatie 
1. De voor de uitoefening van de taken van het College relevante wet- en regelgeving wordt 

openbaar gemaakt op de website. 
2. Begrotingsstukken en jaarverslagen van de landen of van onderdelen van de collectieve sector, 

worden gepubliceerd op de hiervoor bedoelde website op het moment dat het bestuur deze 

openbaar maakt. Overige documentatie wordt slechts dan gepubliceerd als het openbare 
informatie betreft. 

 

SLOTBEPALING 

 

Artikel 22: inwerkingtreding  

Dit reglement alsmede wijzigingen in dit reglement treden in werking met ingang van de  

dag van publicatie.  
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Nevenfuncties leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet van 7 juli 2010 houdende regels voor 

het financieel toezicht op de landen Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet financieel toezicht 

Curaçao en Sint Maarten), maakt het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten 

hierbij de nevenfuncties van de leden van het college openbaar: 

 

Nevenfuncties de heer Age Bakker: 

- Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

- Lid bestuur Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

- Voorzitter Beleggingsadviescommissie Pensioenfonds Horeca & Catering 

- Lid Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- Lid Adviescommissie Openstelling Borgstellingsregeling MKB 

- Executive Fellow Duisenberg School of Finance 

 

Nevenfuncties mevrouw Sybilla Dekker: 

- Voorzitter Raad van Toezicht Kadaster 

- Voorzitter Taskforce en Stichting Talent naar de Top 

- Voorzitter Raad van Toezicht Diabetes Fonds 

- Voorzitter van de Strategische Adviesraad Leefomgeving en Mobiliteit TNO 

- Voorzitter van Tafel van Borging, Maasvlakte II 

- Voorzitter Raad van Toezicht Programma kennis voor Klimaat  

- Voorzitter Bestuurlijk Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) 

 

Nevenfuncties heer Alberto Romero: 

- Financieel-economisch directeur Bank van Curaçao en Sint Maarten 

- Voorzitter Financial Institute 

- Secretaris Stichting Roefstra de Gorter 

- Bestuurslid Fundashon Kontrakto 

- Voorzitter regentenraad stichting Sales Infomorum 

 

Nevenfuncties mevrouw Maria van der Sluijs-Plantz: 

- Lid Raad van Toezicht van het KNCV Tuberculosefonds  

- Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Derdengelden Ulinq 

- Bestuurslid TMF Orange Holding B.V. alsmede lid bezoldigings- en nominatie commissie  

- Bestuurslid van Telefonica Europe B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 24                                       13 november  2015 

  P a g i n a  | 7 

 
       N° 2015/2393 

 

 

 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

         van 

 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD & SPORT 

 

                         Mandaatbesluit administratieve boetes Leerplichtlandsverordening 

 

Overwegende: 

 

- dat ingevolge artikel 2 van de Leerplichtlandsverordening degene die het gezag over een in 

Sint Maarten woonachtige minderjarige uitoefent en degene die met de feitelijke 

verzorging van een zodanige minderjarige is belast, verplicht zijn die minderjarigen te 

schrijven op een school en ervoor zorg te dragen dat die minderjarige de voor hem of haar 

bestemde lessen bijwoont; 

- dat de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport de bevoegdheid heeft om 

administratieve boetes op te leggen in het geval van overtreding van de 

Leerplichtlandsverordening; 

- dat de Inspectiedienst OCJS als toezichthoudende instantie belast is met het toezicht op de 

naleving van de Leerplichtlandsverordening en de uit kracht daarvan gegeven 

voorschriften; 

- dat de Inspecteurs OCJS/Leerplichtambtenaren belast zijn met het uitvoeren van toezicht 

op de naleving van de Leerplichtlandsverordening; 

- dat het gelet op efficiëntie en de mogelijkheid om snel te kunnen handelen, wenselijk is 

om aan de Inspecteurs OCJS/Leerplichtambtenaren de bevoegdheid van de Minister van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport inzake het opleggen van administratieve boetes te 

mandateren.  

 

Gelet op: 

 

- artikel 14, eerste lid, onder a, en artikel 14, tweede lid, onder e, van het Organisatiebesluit 

OCJS; 

- artikel 2, eerste lid, van de Leerplichtlandsverordening; 

- artikel 11a, eerste lid, van de Leerplichtlandsverordening.  

 

HEEFT BESLOTEN 

Artikel 1 

 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

 

de Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport; 

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen; 

Gemandateerde: Inspecteurs OCJS/leerplichtambtenaren werkzaam bij de Inspectiedienst 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport; 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 24                                       13 november  2015 

  P a g i n a  | 8 

 
Artikel 2 

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.  

Artikel 3 

Aan Inspecteurs OCJS/leerplichtambtenaren van de Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 

Sport van het Ministerie van OCJS wordt mandaat verleend met betrekking tot het opleggen van 

administratieve boetes zoals bedoeld in artikel 11a van de Leerplichtlandsverordening. 

 

Artikel 4 

1. In geval de in dit besluit bedoelde gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend onder 

verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport worden 

uitgaande stukken als volgt ondertekend:  

 

“DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD & SPORT, 

namens deze” 

gevolgd door handtekening, naam en functieaanduiding van de functionaris.  

 

 

 Inspecteur/Leerplichtambtenaar OCJS 

 Hoofd Inspectiedienst OCJS 

 

 

 

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 

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

 

 

Philipsburg, 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd & Sport, 

d.d. 
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Public Notice 

The Government announces that Mr Rolando Brison, on behalf of the private limited liability 

company established in St. Maarten, St. Maarten Airways B.V. has submitted an application to the 

Government in order to obtain, pursuant to the National Ordinance Aviation AB 2013, GT No. 377 

(“Luchtvaartlandsverordening”), an economic permit for the operation of non-scheduled air 

services of passenger, cargo and mail. 

 

This application is from the day after this publication for a period of 14 days from 13:00 to 15:00 

available for interested parties (“belanghebbenden”) at the Section Civil Aviation, Airport Road 

#69-Simpson Bay. 

Within 30 days, starting from the day after this publication, interested parties can submit in writing 

objections or suggestions to the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and 

Telecommunication through intervention of the Department Head of  Civil Aviation,- Shipping and 

Maritime. 

If following this publication any written objection or suggestion is submitted, the Minister may 

allow the applicant and other interested parties to orally explain the application and the relevant 

objections or suggestions on a set day and time by the Minister. 

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication 

Ernest Sams 

Bekendmaking van het Land 

De landsregering maakt bekend dat de heer Rolando Brison namens de op Sint Maarten 

gevestigde Besloten vennootschap, St. Maarten Airways B.V.  een aanvraag bij de landsregering 

heeft ingediend ter verkrijging, ingevolge de luchtvaartlandsverordening AB 2013, GT no. 377, van 

een economische vergunning voor het uitoefenen van ongeregeld luchtvervoer van personen, 

vracht en post. 

Dit verzoekschrift ligt vanaf de dag na deze bekendmaking gedurende een periode van 14 dagen 

van 13.00u tot 15.00 u ter inzage voor belanghebbenden bij de Sectie Luchtvaart, Airport Road # 

69- Simpson Bay. 

Gedurende een periode van 30 dagen,  vanaf de dag na deze bekendmaking, kunnen 

belanghebbenden schriftelijk commentaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, verkeer en Telecommunicatie door tussenkomst van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en 

Scheepvaart. 

Indien naar aanleiding van deze bekendmaking enig schriftelijk commentaar wordt ingediend kan 

de minister de aanvrager en andere belanghebbenden in de gelegenheid stellen om de aanvraag 

en de daarop betrekking hebbende commentaren mondeling toe te lichten op een door de Minister 

vastgestelde dag en tijdstip.  

 

De Minister van Toerisme , Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

 

Ernest Sams 
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N° 2015/2036 

 

 

 

 

LANDSBESLUIT 
 

Van 17 september 2015, no. LB-15/0768 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

Op voordracht van de Minister van Justitie; 

 
Overwegende: 
dat het vanwege het vertrek van de rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken van Sint 
Maarten noodzakelijk is dat wordt voorzien in deze vacature; 
 
Gelet op: 
 

artikel 9 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak; 
 

 
BESLUIT:  

 
Artikel 1 

 

De heer mr. M.J. de Kort wordt met ingang van 1 september 2015 voor de duur van zes jaren 

benoemd als rechter-plaatsvervanger in ambtenarenzaken. 

 

Artikel 2 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant 
waarin het wordt geplaatst. Indien de Landscourant waarin dit landsbesluit wordt geplaatst, wordt 
uitgegeven na 1 september 2015, werkt dit landsbesluit terug tot en met 1 september 2015. 

 
 

 
                                                                                 Philipsburg,  
                                                                                 De Gouverneur van Sint Maarten 
                                                                                  
 

 
De Minister van Justitie 
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ANNOUNCEMENT IN CONFORMITY WITH ARTICLE 2:5 CIVIL CODE OF SINT MAARTEN  

(FORMERLY KNOWN AS CIVIL CODE OF NETHERLANDS ANTILLES)  BY CIVIL LAW 
NOTARY M.F. MINGO 
FOR THE MONTH OF JULY, AUGUST AND 
SEPTEMBER 2015 

   

      

INCORPORATION OF COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY (in Dutch: "NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP") 

      

JULY      

SHAWARMA IMPERIAL NV   July 2, 2015  Sint Maarten 

CHRISTELLE'S RELOOKING CENTER NV   July 2, 2015  Sint Maarten 

CARIBBEAN UNITED COLORS NV   July 2, 2015  Sint Maarten 

EXPERT ACCOUNTING & CONSULTING NV   July 15, 2015  Sint Maarten 

TIMMERMANS CLOTHING & ACCESSORIES NV   July 15, 2015  Sint Maarten 

WALDO ENTERPRISES NV   July 17, 2015  Sint Maarten 

TYWANG INVESTMENTS NV   July 17, 2015  Sint Maarten 

RUBEN HIDALGO CONSTRUCTION NV   July 20, 2015  Sint Maarten 

KHUMOH NV   July 20, 2015  Sint Maarten 

AS YOU WISH SXM NV   July 21, 2015  Sint Maarten 

HANGAR NV   July 22, 2015  Sint Maarten 

TRUSTMOORE SINT MAARTEN NV   July 23, 2015  Sint Maarten 

      

AUGUST      

SUNNY SKY NV   August 5, 2015  Sint Maarten 

SUMMER HOLDINGS NV   August 10, 2015  Sint Maarten 

LAURIE & PAT SXM NV   August 18, 2015  Sint Maarten 

MILDRED BEAUTY SALON & SPA NV   August 31, 2015  Sint Maarten 

JAGUAR SECURITY NV   August 31, 2015  Sint Maarten 

      

SEPTEMBER      

JIN FENG JIU JIA NV   September 2, 2015  Sint Maarten 

EVEREST CARIBBEAN NV   September 9, 2015  Sint Maarten 

GONSALVES IMPORT & EXPORT NV   September 10, 2015  Sint Maarten 

LHYRIQUE CLEANING SERVICES NV   September 11, 2015  Sint Maarten 

DEVIAGE ENTERTAINMENT NV   September 15, 2015  Sint Maarten 

INDIGO 68 NV   September 16, 2015  Sint Maarten 

R.S.P. CATERING NV   September 16, 2015  Sint Maarten 

ELENA DANCE SCHOOL SXM NV   September 17, 2015  Sint Maarten 

ACTIF CARAIBES NV   September 17, 2015  Sint Maarten 

ELEGANT HAIR & NAILS NV   September 17, 2015  Sint Maarten 

SINT MAARTEN HIGH SPEED ENTERPRISES NV   September 23, 2015  Sint Maarten 

STARKEY ENTERPRISES NV   September 23, 2015  Sint Maarten 

SCOTLAND BAY INVESTMENTS NV   September 23, 2015  Sint Maarten 

TULA DESIGN & CONSTRUCTION NV   September 25, 2015  Sint Maarten 

MARDECO SHIPPING NV   September 30, 2015  Sint Maarten 
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INCORPORATION OF COMPANIES WITH PRIVATE LIABILITY (in Dutch: "BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP") 
      

JULY      

JACKIE'S MAINTENANCE BV   July 3, 2015  Sint Maarten 

WOODDRIFT BV   July 13, 2015  Sint Maarten 

ROMITA BV   July 13, 2015  Sint Maarten 

SABOR COLOMBIANO BV   July 17, 2015  Sint Maarten 

SXM VIP ACCESSIBLE TRANSPORTATION BV   July 22, 2015  Sint Maarten 

MCRADIO TRUCKING SERVICES BV   July 22, 2015  Sint Maarten 

      

AUGUST      

OCEAN DRIVE PROPERTIES BV   August 5, 2015  Sint Maarten 

DON'T BREAK THE COMB BV   August 11, 2015  Sint Maarten 

DERECK'S CATERING BV   August 12, 2015  Sint Maarten 

SINT MAARTEN E-STAKES BV   August 14, 2015  Sint Maarten 

SINT MAARTEN E-COMMERCE BV   August 14, 2015  Sint Maarten 

SINT MAARTEN DATA WORKS BV   August 14, 2015  Sint Maarten 

LIMITEX BV   August 21, 2015  Sint Maarten 

      

SEPTEMBER      

TAREGA BV   September 1, 2015  Sint Maarten 

SKY HOLD BV   September 9, 2015  Sint Maarten 

WATT MAINTENANCE BV   September 14, 2015  Sint Maarten 

      

      

INCORPORATION OF FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTINGEN") 

JULY      

JENOGI FOUNDATION   July 10, 2015  Sint Maarten 

FRANKLIN BELL AND VIRGINIA BELL BRYSON 
MINISTRIES FOUNDATION 

 July 15, 2015  Sint Maarten 

      

      

INCORPORATION OF PRIVATE FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTING PARTICULIERE 

FONDS") 
AUGUST      

THE BOURNE IDENTITY PRIVATE FOUNDATION   August 14, 2015  Sint Maarten 

OGNIM PRIVATE FOUNDATION   August 14, 2015  Sint Maarten 

      

SEPTEMBER      

PRIVATE FOUNDATION SKYLINE   September 9, 2015  Sint Maarten 

      

      

STATUTE CHANGE OF ENTITES (in Dutch: "STATUTENWIJZIGING") 

JULY      

TEEJAY NV   July 23, 2015  Sint Maarten 

      

SEPTEMBER      

SABA FESTIVAL FOUNDATION   September 16, 2015  Saba 

FLYBOARD SINT MAARTEN NV   September 23, 2015  Sint Maarten 

 


