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OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 23ste 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 Island Hotel Corporation 
N.V., zonder bekende adress, alhier, aan de 

om op maandag de 11 december 2017 te 
09:00 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 Oswald 
Cornelius & Minerva Hughes Warner, 

eisers wonende op St.Maarten, alhier te 
antwoorden (EJ 207/17) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploit van de 28ste november 2017,  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 21ste november 2017, OPGEROEPEN:  
YAFRESSY ILLUMINADA HYMAN,  zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten, voor de terechtzitting van: maandag 
de 19de maart 2018, des voor/na middags 
te 09.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, 
teneinde op  de door: PERRY ANTHONY 
NARDUCCI, gedomicilieerd op Sint Maarten 
aan de Ground Dove Road # 8 ten kantore van 

de advokaat mr. S.R. Bommel, tegen haar 
ingestelde vordering te antwoorden. E.J. No: 

148/17 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van de 27ste november 2017, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de Officier 
van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A. 
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint 
Maarten, ten verzoeke van: SIMON POLEON, 
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Kudu 

Drive # 2, ten kantore van mr. J.G. Snow aan: 
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen 
BENJAMIN FLEMING, zonder bekende woon-

en of verblijfplaats op Sint Maarten, betekend: 
de grosse van een vonnis dd. 31 mei 2016, 
door het G.E.A. van Sint Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen na betekening van dit 

vonnis aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 27ste november 2017, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de Officier 
van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A. 
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint 

Maarten, ten verzoeke van: THE BANK OF 
NOVA SCOTIA, gedomicilieerd op Sint 
Maarten aan de Kudu Drive # 2, ten kantore 
van mr. R. Zwanikken aan: SURFBIKERS 
INTERNATIONAL N.V. h.o.d.n. BLUE 
BUBBLES WATERSPORTS AND DIVE 

CENTER, voorheen gevestigd te Divi Little Bay 
Beach Resort, thans zonder bekende 
vestigings- woon-en of verblijfplaats op Sint 
Maarten, betekend: de grosse van een vonnis 
dd. 31 oktober 2017, door het G.E.A. van Sint 
Maarten, met bevel om aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 
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SHALOM ENTERPRISES N.V. 

 
(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 
 
Bij besluit van de op 30 november 2017 
gehouden buitengewone algemene vergadering 

van aandeelhouders is besloten tot ontbinding 
der vennoostschap per 30 november 2017. 
plan van uitkering light ter inzage bij het 

Handelsregister en ten kantore van de 
vennoostschap. 
 
ST. MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 

COMPANY N.V. 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC ANNOUNCEMENT OF ST MAARTEN 
THERAPY AND FITNESS CENTER N.V. IN 
LIQUIDATION 
 

The abovementioned entity has been liquidated 
with immediate effect, by a share holders' 
resolution dated November 29th, 2017. The 

final financial statements and plan of 
distribution of the remaining proceeds can be 
viewed at the domicile of said company, 
situated at Arch Road#80, Sucker Garden, Sint 
Maarten, Dutch Caribbean. All creditors of the 
entity have thirty (30) days to object in writing 

by filing a petition at the Court of First 
Instance on Sint Maarten. 
The liquidators. 
 
Mingo Civil Law Notary Office 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
THE SPA AT THE CLIFF N.V. 

 
(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 
 
Bij besluit van de op 4 september 2017 
gehouden buitengewone algemene vergadering 

van aandeelhouders is besloten tot ontbinding 
der vennoostschap per 4 september 2017. Het 
plan van uitkering light ter inzage bij het 

Handelsregister en ten kantore van de 
vennoostschap. 

 
ST. MAARTEN INTERNATIONAL TRUST 

COMPANY N.V. 
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NOTICE OF ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS 

 

TO BE HELD 23 DECEMBER, 2017 

 

To the Stockholders of: 

 

 

 

RESORT OF THE WORLD N.V. 
 
 
NOTICE is hereby given that, by order of the Chairman of the Board pursuant to the provisions 
of the Articles of Incorporation, the next annual meeting of Stockholders of Resort of the 
World N.V., has been called to be held at Sonesta Maho Beach Resort and Casino, Maho 
Bay, St. Maarten, Dutch Caribbean on Saturday the 23rd of December, 2017 at 10:30 am with 

the following agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Refinancing Resort of the World N.V. and its subsidiary Maho Hotel Operations B.V. 
 

3. Guarantee and collateral 
 

4. Transacting such other business as may properly be brought before the meeting or 

any adjournments thereof. 
 
Management will not solicit proxies from Stockholders for the Annual Meeting. Only 

Stockholders of record at the close of business on Friday the 22nd of December, 2017 are entitled 

to notice of, and to vote at, the Annual Meeting. 

 

Relevant documentation regarding agenda items 2 and 3 are available for shareholders’ at the office 

address of Resort of the World N.V. 

 

 

 
 
By order of the Chairman 
Jerome M. Weinberg 
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Condensed Balance Sheet 

 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of October 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 

Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.18.3 million due to the lower base 

amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of deposit 

(CDs), the Bank issued a lower amount of CDs causing a NAf.8.0 million drop in the outstanding 

amount of CDs. 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Oct-17 30-Sep-17 Liabilities 31-Oct-17 30-Sep-17

Claims on nonresidents 3,450.1 -32.8 Liabilities to nonresidents 347.3 13.2

Gold 955.8 -9.7 Deposits of nonresidents in foreign currency 347.3 13.2

Official reserves 2,483.5 -23.1

Other 10.8 0.0

Domestic assets 652.0 3.0 Domestic liabilities 2,868.2 -33.9

Currency in circulation 474.9 4.5

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 191.8 -17.6

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 129.6 -17.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 60.0 -0.4

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.8 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 165.8 0.9 Liabilities to deposit money banks 2,080.7 21.6

Current account balances 165.8 0.9 Current account balances 661.8 47.9

Certificates of Deposit 192.2 -8.0

Required reserves 1,226.6 -18.3

Claims on other sectors 486.2 2.0 Liabilities to other sectors 121.0 -42.4

Other assets 486.2 2.0 Deposits of other residents 59.5 -44.0

Other liabilities 61.5 1.5

Capital and reserves 886.6 -9.0

Total assets 4,102.1 -29.8 Total liabilities 4,102.1       -29.8

 October 2017
(millions of NAf.)
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Base money2 increased by NAf.52.4 million due to increases in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.47.9 million) and in the currency in circulation (NAf.4.5 million). The current 
account balances rose because of, among other things, transfers by the commercial banks in Bonaire 
towards the local commercial banks. Furthermore, N.V. Pensioen ESC and the public sector pension 
fund of Curaçao, APC, transferred funds from their accounts at the Bank towards their accounts at the 

commercial banks. The decline in the amounts of outstanding CDs and reserve requirement also 
contributed to the increase in the current account balances. However, this increase was moderated by 
the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank.  
 
The item “Liabilities to nonresidents” grew by NAf.13.2 million due mainly to an increase in the 
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to 

interest payments on debt securities issued by the governments of Curaçao and Sint Maarten held by 
the Dutch State. However, the transfers carried out by the commercial banks in Bonaire towards the 
local commercial banks moderated the increase in the item “Liabilities to nonresidents”. 
 
The net position of the government with the Bank worsened by NAf.17.6 million caused primarily by a 
decline in the deposits of the government of Curaçao (NAf.17.3 million). This decline was mainly the 

result of the interest payments by the government of Curaçao towards the Ministry of BZK. However, 
the payment of collected license fee by the Bank towards the government of Curaçao mitigated the 

decline in the deposits of the government.  
 
Meanwhile, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.42.4 million largely as a result of 

the transfer of funds by APC from its account at the Bank towards its accounts at the commercial 
banks. In addition, USONA3 made payments to local and foreign creditors regarding the construction 
of the new hospital in Curaçao. The decline in the item “Liabilities to other sectors” was moderated by 
funds received by APC regarding the repayment of debt securities and interest payments by the Dutch 
State Treasury Agency (DSTA) which were taken over by the Dutch government under the debt relief 

program. 

 
The decline by NAf.23.1 million of the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet 
was primarily the result of the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank 
and the payments made by USONA to foreign creditors. This decline was, however, mitigated by the 
transfers of DSTA regarding the payment of principal and interest on debt securities and the transfer 
of funds by N.V. Pensioen ESC from abroad. 
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.9.7 million as a 
result of the lower market value at the balance sheet date compared to the end of September 2017. 
The decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related 
to the decline in the market value of gold.  
 
 
Willemstad, November 24, 2017 

 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 
 

 

 

 

                                                           
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 
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ONDERMANDAAT 

 

houdende verweerschriften op te stellen en bij het gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te 
voeren tegen beroepschriften inzake het niet in behandeling nemen van een aanvraag om paspoort 
(Ondermandaat behandeling beroepschriften paspoortaanvragen) 
 

HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVING VAN HET MINISTERIE 
VAN ALGEMENE ZAKEN 

 
in overweging genomen hebbende:  

- dat het wenselijk is medewerkers bij het Ministerie van Algemene Zaken ondermandaat te 

verlenen teneinde namens de Gouverneur van Sint Maarten, verweerschriften op te stellen en 

bij het gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te voeren tegen beroepschriften inzake 

het niet in behandeling nemen van een aanvraag om paspoort; 

- dat op 9 februari 2017 al ondermandaat is verleend aan diverse personen; 

- dat een aanvulling van het eerder afgegeven ondermandaat dient plaats te vinden;  

 
gelet op: 

- artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten betreffende 

behandeling bezwaar- en beroepschriften tegen niet in behandeling neming 

paspoortaanvragen. 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
 
In dit mandaatbesluit wordt verstaan: 

ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur van Sint Maarten op te treden en zo 

nodig het woord te voeren betreffende beroepschriften tegen het niet in behandeling nemen van een 
aanvraag om paspoort; 
hoofd: het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene 
Zaken. 
 
Artikel 2 

 
Onder aanvulling van het ondermandaat van 9 februari 2017 wordt aan mevrouw Esmé Klasens-
Kerssens, werkzaam bij de Dienst Burgerzaken, ondermandaat verleend dan wel gemachtigd om in 
naam van de Gouverneur van Sint Maarten verweerschriften op te stellen en bij het Gerecht in Eerste 
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Aanleg dan wel Gemeenschappelijk Hof in te dienen alsmede in rechte verweer te voeren tegen 
(hoger) beroepschriften inzake het niet in behandeling nemen van een aanvraag om paspoort. 

 
 
Artikel 3 

 
1. Dit ondermandaat treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt in de Landscourant 

geplaatst.  

 

Artikel 4 
 
Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: Ondermandaat behandeling beroepschriften 
paspoortaanvragen. 
 

 
Philipsburg, 27 november 2017 

Hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
van het Ministerie van Algemene Zaken 
 
 
 
Mevr. J.T.S. Pawirodihardjo-Fer LL.M.  
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Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 17 november 2017, nummer  

66124, houdende bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, van 16 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/236003, van 

internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen 

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

 

Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de 

Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint 

Maartense zeeschepen, 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, en 19a van 

de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen; 

 

MAAKT BEKEND: 

 

Op 9 juni 2017 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme 

Organisatie de volgende resoluties aangenomen: 

– MSC.426(98), houdende wijzigingen van de Code voor het vervoer van vaste lading in bulk 

(International Maritime Solid Bulk Cargoes Code; IMSBC-Code); 

– MSC.435(98), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van verplaatsbare 

offshore booreenheden, 2009 (Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling 

Units, 2009; 2009 MODU-Code). 

 

De bij resolutie MSC.426(98) vastgestelde wijzigingen van de IMSBC-Code en de bij resolutie 

MSC.435(98) vastgestelde wijzigingen van de 2009 MODU-Code liggen ter inzage bij de Hoofddirectie 

Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 

2515 XP te Den Haag. 

 

BESLUIT: 

 

ARTIKEL I 

 

Met ingang van 1 januari 2019 gaan de bij resolutie MSC.393(95) vastgestelde wijzigingen van de 

ISMBC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid 

zeeschepen, Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling 

vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke 

stoffen, met dien verstande dat tot en met 31 december 2018 tevens de voorschriften van de IMSBC- 

Code zoals die luidden op 31 december 2017 mogen worden toegepast. 
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ARTIKEL II 

 

Met ingang van 1 januari 2020 gaan de bij resolutie MSC.435(98) vastgestelde wijzigingen van de 

MODU-Code 2009 gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling 

veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen. 

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose, 

Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst. 

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga 
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TOELICHTING 

 

Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van 

zeeschepen bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van internationale codes die op grond van de 

Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad 

of hier niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige bekendmaking wordt voldaan 

aan de artikelen 70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeesche- 

pen, 37 en 38 van de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, 19 van 

de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en 19a van de Regeling erkende instanties 

vervoer gevaarlijke stoffen. Verder wordt besloten op welk moment de wijzigingen van deze Codes 

voor de toepassing van de genoemde regelingen gaan gelden. 

 

De bekendmaking betreft allereerst de door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijzigingen van de Code voor het vervoer 

van vaste lading in bulk (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code; IMSBC-Code). 

 

Daarnaast worden door de MSC aangenomen wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van 

verplaatsbare offshore booreenheden 2009 (Code for the Construction and Equipment of Mobile 

Offshore Drilling Units, 2009; MODU-Code 2009) bekendgemaakt. 

 

IMSBC-Code 

 

De IMSBC-Code ziet op het vervoer over zee van vaste lading in bulk en wordt elke twee jaar herzien. 

De met resolutie MSC.426(98) vastgestelde wijzigingen van de IMSBC-Code treden internationaal in 

werking op 1 januari 2019. Het SOLAS-verdrag1 en de Code bieden echter de mogelijkheid om de 

gewijzigde regels al op 1 januari 2018 op nationaal niveau in werking te laten treden. 

Nederland maakt uit praktische overwegingen van deze mogelijkheid gebruik. 

Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk als voordeel dat de sector al eerder kan aansluiten bij 

soortgelijke veiligheidseisen die voor andere vervoersmodaliteiten reeds gelden of met ingang van  1 

januari 2018 zullen gaan gelden. De eerdere toepassing van de gewijzigde IMSBC-Code geschiedt 

door de sector op vrijwillige basis. Tot en met 31 december 2018 mogen tevens de voorschriften van 

de IMSBC-Code zoals die luidden op 31 december 2017 nog worden toegepast. 
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Van de met resolutie MSC.426(98) vastgestelde wijzigingen van de IMSBC-Code zal, voordat deze 

wijzigingen op 1 januari 2019 internationaal in werking treden, in het Tractatenblad mededeling 

worden gedaan. Omdat de wijzigingen al eerder op nationaal niveau in werking treden, worden deze 

vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2018 tevens in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, 

de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten bekendgemaakt. 

 

 

MODU-Code 2009 

 

De MODU-Code 2009 is een code die op grond van het SOLAS-verdrag niet bindend is, maar het 

karakter heeft van aanbevelingen. Aan de partijen bij het SOLAS-verdrag is overgelaten of zij deze 

Code al dan niet in hun nationale rechtsorde willen opnemen. Nederland heeft hiervoor gekozen door 

de MODU-Code 2009 op te nemen in de Regeling veiligheid zeeschepen. Voor Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten is deze Code opgenomen in de Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense 

zeeschepen. 

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 

C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga 

 

 

 

 

 

 

Het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens 

op zee (Trb. 176, 157), en de bij dat verdrag behorende protocollen, aanhangsels en bijlagen 
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                     No. 2017/1657 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
MINISTERIËLE BESLUIT 

 
Van 30 november 2017  
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 
 

(Ministeriële Besluit mandaat economische vergunningen) 
 
In overweging genomen hebbende: 
Dat het wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van de Vestigingsregeling voor bedrijven 
en aanverwante verordeningen om het Hoofd van Dienst Economische Vergunning mandaat te 
verlenen ten einde namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie, economische vergunningen te verlenen, te weigeren, of in te trekken;  

gelet op: 
- de Vestigingsregeling voor bedrijven 

- de Loterijverordening  

- de Landsverordening hazardspelen  

- de Landsverordening buitengaatse hazardspelen  

- de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen  

- de Luchtvaartverordening  

- de Landsverordening zorginstellingen  

- de Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren  

- de Vergunningenlandsverordening  

- de Landsverordening openbare straathandel 

- het Algemene Politiekeur voor het land Sint Maarten  

- de Landsverordening winkelsluiting  

- de Landsverordening personenvervoer; 

- de Kreeftenverordening.  

 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

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

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

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

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

ressorterende functionarissen. 
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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. 

 

Artikel 3 
1. Aan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen wordt mandaat verleend met betrekking tot 

het verlenen, weigeren en intrekken van: 
a. de vergunningen als bedoeld in de Vestigingsregeling voor bedrijven, met uitzondering van 

aanvragen betreffende de exploitatie van: 

1˚. loterijen als bedoeld in artikel 3ter van de Loterijverordening; 
2˚. casino’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening hazardspelen; 
3˚.concessies als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen;  
4˚.luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van de  
Luchtvaartlandsverordening; 

5˚. het openbaar vervoer, zoals bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening 
personenvervoer; 
6˚. zorginstellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Landsverordening  
zorginstellingen;    en 
7˚. de vestiging van medische beroepsbeoefenaren  als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 
Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren. 

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

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

Vergunningslandsverordening; 

c. vergunningen als bedoeld in artikel 46 van de Vergunningslandsverordening 

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

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

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

straathandel; 

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

h. authentieke kopieën 

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

j. vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Kreeftenverordening; 

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

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

de minister indien: 

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

vaststelling van nieuw beleid waaraan de aanvraag moet worden getoetst; 

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

samenleving; 

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

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

waarnemend diensthoofd; 

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

graad in familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd van Dienst Economische 

Vergunningen, dan wordt het mandaat uitgeoefend door de waarnemend diensthoofd. 
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Artikel 4 
1. Bij de uitoefening van het mandaat, worden de van toepassing zijnde regelingen, beleidsregels, 

aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen. 

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

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

deze beschikking verleende mandaat gebruik is gemaakt. 

 
Artikel 5 

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

bevoegdheden ondermandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. 

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

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

gemaakt. 

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

voorwaarden verbinden. 

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

gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde. 

 
Artikel 6 
Documenten die worden opgemaakt door het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen 
vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 
Namens deze, 
Het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen van het Ministerie van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

 

Artikel 7 
Documenten die worden opgemaakt door een aan onder hem ressorterende functionaris vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 
Namens deze, 
Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris. 
 
Artikel 8 
Het Besluit mandaat economische vergunningen van 29 november 2013, nr. 2141/2013 is met ingang 

van heden, ingetrokken.        
 

Artikel 9 
Dit ministeriële besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na ondertekening van dit 
besluit.    

 
Artikel 10 

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

 
 
 
 
 
Philipsburg, 30 november 2017 

 
 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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Nota van Toelichting: 
 
Gelet op het aantal verzoeken voor vestigingsvergunningen in de zin van de Vestigingsregeling en het 

aantal verzoeken voor overige economische vergunningen in de zin van de gevallen als genoemd in 
artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot e met h, is het ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering 
en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit praktisch oogpunt wenselijk om het Hoofd 
van Dienst Economische Vergunningen te mandateren om de genoemde economische vergunningen 
met uitzondering van de vergunningen als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, onder a, te verlenen, 
wijzigen of in te trekken. Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen deze 

bevoegdheid onder mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. Deze bevoegdheid 

vloeit voort uit de bewoordingen van artikel 14 van de Vestigingsregeling die regelt dat bij besluit van 
de Minister verdere regels kunnen worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van de 
verordening. Overigens geldt dat inherent aan het besturen, ministers bevoegdheden kunnen 
mandateren en gezien de wenselijk om mandaat te verlenen in de gevallen als genoemd in artikel 3, 
eerste lid, onderdeel b tot en met h, wordt van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. 
 

 
 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Vervoer en Telecommunicatie 
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          No. 2017/1687 
 

 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 5 DECEMBER 2017 
 

MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 

 
in overweging genomen hebbende dat: 
 

- bij elke verkiezing een kleur kan worden toegekend aan een kandidatenlijst; 
- dat de Minister van Algemene Zaken de daarvoor beschikbare kleuren bepaalt. 

 
gelet op:  
artikel 36, tweede lid, van de Kiesverordening; 

 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel  1   

 
Aan de kandidatenlijsten worden de navolgende kleuren toegekend: 

a. Rood; 

b. Geel; 
c. Blauw; 
d. Groen; 
e. Bruin; 
f. Cyaan; 
g. Zwart; 
h. Wit; 

i. Paars; 
j. Magenta; 
k. Oranje; 
l. Grijs;  
m. Beige; of, 
n. Goud. 

 

Artikel 2 
 

1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening; 
2. Deze beschikking wordt in de landscourant geplaatst.  

 
    Philipsburg, 5 december 2017 

    Minister van Algemene Zaken 
  
 
  Rafael A. Boasman 


