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OPROEPING 

 

 

Bij exploot dd. 20ste november 2017, 

afschrift waarvan is gelaten aan de Off. van 

Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M. 

APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  de mede erfgenamen van 

George Ivan Brill , zonder bekende woon of 

verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 12 

december 2017 te 08:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Augustine Elisabeth 

Guthrie-Ellis, eiseres in conventie en Miguel 

Alphonso Brill, gedaagde in conventie te 

St.Maarten, alhier te antwoorden (AR 26/16) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
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No. 322-17 MIN/JUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHIKKING VAN DE 

MINISTER VAN JUSTITIE 

 

 

Gelet op: 

- artikel 1, lid 1, en artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

- onverminderd de artikelen 102 en 103 van het Wetboek Strafrecht van Sint Maarten; 

- de regeling geweldsinstructie gevangeniswezen, en; 

- de ambtsinstructie politie.  

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

De in de bijlage bij dit besluit genoemde personen, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) van Nederland, worden voor de duur van de detachering en de opgedragen beveiligingstaken 

voor het gevangeniswezen van Sint Maarten aangesteld als buitengewoon agent van politie en 

beschikken over de bevoegdheden tot het bewaken, verzorgen en transporteren van ingeslotenen. 

 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 

 

  

 

 

  Philipsburg, 17 november 2017 

  

 

De Minister van Justitie, 

 

 

 

Rafael A. Boasman 
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No. 322-17 MIN/JUS 

 

  Bijlage bij de ministeriele beschikking van 17 november 2017, No. 322-17 MIN/JUS 

 

 

Naam 

 

 

Voorvoegsel Voorletters Roepnaam Geboortedatum 

Datum            

beëdiging 

Alkema  F. Floris 2/11/1984 11/17/2017 

Bilijam  C. Cliff 12/31/1987 11/17/2017 

Boer  H. Harry 5/13/1970 11/17/2017 

Dreumel van T.J.G. Theo 8/4/1973 11/17/2017 

Heijden ter J. Jeffrey 5/1/1986 11/17/2017 

Koremans  J. Jeroen 2/19/1984 11/17/2017 

Leloux  F. Floor 1/26/1988 11/17/2017 

Nagtegaal  R. Rémon 8/22/1990 11/17/2017 

Niel van S. Sandor 12/13/1961 11/17/2017 

Schreven  W.H.F. Werner 9/24/1973 11/17/2017 

Slikkerveer  J.A. Bart 9/4/1984 11/17/2017 

Warner  D.M. Donny 10/16/1979 11/17/2017 

Werken van de D.I. Danny 7/23/1969 11/17/2017 

Wilt van der P. Patrick 3/8/1989 11/17/2017 

Wolffram  R. Roy 10/5/1984 11/17/2017 
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 NR.: 2017/1576 

 

  

 

    
 

 MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

                                                     Van de November 13 2017 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

   

 

In overweging genomen hebbende:  

het verzoek van Mevr. Emmajane Bremner, “Operations Officer Luviair Limited”, d.d. 26 oktober 2017, 

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

wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MBB-BK 117 C-2, registratie M-ONDE, 

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. Emmajane Bremner, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 erste 

lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf 1 december 2017 tot en met 16 oktober 2018, met inachtneming van artikel 2 en 3 

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

GLOBAL; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 C-2, 

registratie M-ONDE en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven 

door de “ Isle of Man Aircraft Registry (British Isles)”. 
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Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 

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

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

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

artikel 2 lid 3 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 GLOBAL 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 1 december 2017 en is geldig tot en met 16 oktober 2018. 

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

 

 

 

 

Philipsburg, 13 november 2017 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 

 

 

Namens deze, 

 

 

Louis Halley 

Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 
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Bezwaar en beroepsprocedure 
 

Bezwaar: 

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

Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 

of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking 

heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 

Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 

of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 

van Sint Maarten. 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig 

te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 

van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 

Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 

 

1 

 

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

Beoogde datum 

inwerkingtreding 

- - - - 

 

 

 

 

 

2 

 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 

 

Datum 

inwerkingtreding 

AB 2017, no. 40  Regulation of the Minister of 

Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunications from 

November 10th 2017,   to 

determine the maximum wholesale 

price and maximum retail prices for 

petroleum products. 

10 november 2017   21 november 2017  

 

  

 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 

 


