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Opheffing Faillissement 

Bij beschikking d.d. 26 mei 2014 van het 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten is 
het faillissement van de heer Ralph John 

Letang wonende te St. Maarten, opgeheven. 
 

Curator mr A. Kraaijeveld. 
C.A. Cannegieterstraat #26 
Philipsburg, St. Maarten 
T +1 721 542 2291 
F +1 721 542 4626 

E: aernout.kraaijeveld@attorneysxm.com 
 
 
 

Opheffing Faillissement 
 

 
Bij beschikking d.d. 23 juni 2014 van het 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten is 
het faillissement van La Romana Agencies 
Ltd en La Romana Services N.V. 
Gevestigd te St. Maarten, opgeheven. 

 

Curator mr A. Kraaijeveld. 
C.A. Cannegieterstraat #26 
Philipsburg, St. Maarten 
T +1 721 542 2291 
F +1 721 542 4626 
E: aernout.kraaijeveld@attorneysxm.com 
 

 
        Opheffing Faillissement 
 
Bij beschikking d.d. 26 mei 2014 van het 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten is 

het faillissement van Letang Construction 
N.V. Gevestigd te St. Maarten, opgeheven. 
 

Curator mr A. Kraaijeveld. 
C.A. Cannegieterstraat #26 
Philipsburg, St. Maarten 
T +1 721 542 2291 

F +1 721 542 4626 
E: aernout.kraaijeveld@attorneysxm.com 
 
 

 
 

Opheffing Faillissement 
 
Bij beschikking d.d. 23 juni 2014 van het 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten is 
het faillissement van de heer Albert 
Lunenborg wonende op St. Maarten 
opgeheven. 

 
Curator mr R.F. Gibson, Jr. 
C.A. Cannegieterstraat #26 
Philipsburg, St. Maarten 
T +1 721 542 2291 
F +1 721 542 4626 
E: gibson.jr@attorneysxm.com 
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Opheffing Faillissement 

 
Bij beschikking d.d. 23 juni 2014 van het 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten is 
het faillissement van mevrouw 

Monique van der Roest-Lunenborg  
wonende op St. Maarten opgeheven. 
 
Curator mr R.F. Gibson, Jr. 

C.A. Cannegieterstraat #26 
Philipsburg, St. Maarten 
T +1 721 542 2291 

F +1 721 542 4626 
E: gibson.jr@attorneysxm.com 
 
 

 

 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 16 mei 2015, 
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
tussen, Shamire Regenold Connor en 
Prunella Hilthia Rolle,  is uitgesproken 
de echtscheiding tussen partijen 
voornoemd.(E 126/15) 

                                                                                 

De deurwaarder, 

                                                                                 
S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 9 november 
2015, door de E.A. heer Rechter bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 

Maarten, tussen, Norma Patricia Barry en 
Prakash Persaud Sirriram,  is 
uitgesproken de echtscheiding tussen 
partijen voornoemd. (E 67/15) 

                                                                           
De deurwaarder, 

                                                                                
S.M. APON 

 
 
 
 
 

 
                    A A N K O N D I G I N G:  

 
Bij exploit van de 16de februari 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 16de januari 2017, 
OPGEROEPEN: ANIL SHARMA, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten, voor de terechtzitting van: 
maandag de 12de juni 2017, des voor/na 
middags te 09.00 uur, ten Raadhuize te 

Phillipsburg, ten einde op de door: 
KANCHAN HINGORANI., gedomicilieerd 
op Sint Maarten aan de Frontstreet # 92, ten 
kantore van de advokaat mr. B. Brooks, 

tegen haar ingestelde vordering te 
antwoorden. E. No: 38/16 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:gibson.jr@attorneysxm.com
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OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 22 februari 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  Cesare Lampronti, zonder 
bekende woon of verblijfplaats, aan de om op 

dinsdag de 13 juni 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 Dutch 
Caribbean Resort N.V. (“Hollywood 
Casino”), gedomicilieerd ten kantore van de 
advocaat mr. Camiel Koster, 
kantoorhoudende aan de Kudu Drive # 2 te 
Belaire, alhier te antwoorden (AR 20/17) 

 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot dd. 17 februari 2017, 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 Eusebia Valdez & Claudius 

Creswel Milton, gedomicilieerd ten kantore 

van mrs. Peter Bruns & Luciano Dundas op 

St.Maarten, aan de gezamelijke erfghenamen 

van wijlen Philip Union, zonder bekende 

woon of verblijfplaats binnen of buiten St. 

Maarten. BETEKEND een in executoriaal 

vorm uitgegeven grosse van een vonnis (AR 

13/2016) van 23 augustus 2016, houdende 

conservatoir beslag op onroerende zaken is 

overgegaan in een executoriaal beslag. 

De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
MOULIN ROUGE N.V. 

 
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van de vennootschap is 
besloten de vennootschap per 22 februari 
2017 te ontbinden. 
 

De vereffenaar heeft vastgesteld wat de 
omvang en samenstelling van de bezittingen 
en schulden van de vennootschap is en heeft 

daarvan een balans opgemaakt, welke ter 
inzage ligt voor alle belanghebbenden ten 
kantore van de vennootschap en het 
handelsregister gedurende 30 dagen na deze 
publicatie. 
 
De vennootschap zal op korte termijn al haar 

schulden voldoen, waarna het overschot aan 
de aandeelhouders zal worden voldaan 
overeenkomstig de bepalingen in de statuten 
van de vennootschap. 
 
De Vereffenaar 

 

 
 

A AN K O N D I G I N G: 
 
Bij exploit van de 27ste februari 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 22ste februari 2017, 
OPGEROEPEN: DINO RIVERS, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten, voor de terechtzitting van: vrijdag 

de 10de maart 2017, des voor/na 
middags te 14.00 uur, ten Raadhuize te 

Phillipsburg, ten einde op de door: THE 
BLACK PEARL LTD., gedomicilieerd 
op Sint Maarten aan de Kudu Drive # 2, ten 
kantore van de advokaat mr. C.J. Koster, 
tegen hem ingestelde vordering te 

antwoorden. 
K.G. No: 30/17 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

During the month of January 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.4.2 million due to the higher base 
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of 
deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the amount of 
outstanding CDs remained the same. 
 
Base money2 rose by NAf.54.6 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.57.3 million), mitigated by a decrease in currency in circulation (NAf.2.7 
million). The growth in the current account balances was caused primarily by funds received from 
the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related to principal and interest payments on debt 
securities taken over under the debt relief program and held in the portfolios of the commercial 
banks and the net sale of foreign exchange to the Bank, mitigated by the rise in the required 
reserves. Furthermore, the Bank provided short-term liquidity to the commercial banks during the 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Jan-17 31-Dec-16 Liabilities 31-Jan-17 31-Dec-16

Claims on nonresidents 3,612.2 70.9 Liabilities to nonresidents 486.3 -20.1

Gold 912.6 40.4 Deposits of nonresidents in foreign currency 486.3 -20.1

Official reserves 2,688.8 30.7

Other 10.8 -0.3

Domestic assets 542.4 8.0 Domestic liabilities 2,832.7 57.1

Currency in circulation 469.4 -2.7

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 281.2 -5.8

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 193.2 -5.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 22.4 -0.5

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 51.6 6.2 Liabilities to deposit money banks 1,949.7 61.5

Current account balances 51.6 6.2 Current account balances 557.8 57.3

Certificates of Deposit 227.4 0.0

Required reserves 1,164.5 4.2

Claims on other sectors 490.8 1.8 Liabilities to other sectors 132.4 4.1

Other assets 490.8 1.8 Deposits of other residents 72.0 2.9

Other liabilities 60.4 1.1

Capital and reserves 835.6 41.8

Total assets 4,154.6 78.8 Total liabilities 4,154.6       78.8

 January 2017
(millions of NAf.)
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month of January 2017, reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by 
NAf.6.2 million. 
 
The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.20.1 million, mainly as a result of 
transactions carried out by some commercial banks in Bonaire from their accounts with the Bank. 
The decrease was moderated, however, by 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 government of Curaçao held by the Dutch State. This transaction also explains the 
decline in the item “Government of Curaçao” on the liabilities side of the balance sheet, which was 
partly offset by the transfer of license fees collected by the Bank to the government of Curaçao.  
 
The increase in the item “Official reserves” (NAf.30.7 million) on the assets side of the balance sheet 
was primarily the result of the transfers by the DSTA and the net sale of foreign exchange by the 
commercial banks to the Bank, moderated by the transactions carried out by the commercial banks 
in Bonaire.  
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.40.4 million as a 
result of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of December 2016. 
The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was 
related to the higher market value of gold. 
 
 
Willemstad, February 23, 2017 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Public Notice 
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity. 

 

BUILDING PERMITS 

Building 

permit no. 
Name Applicant Location Meetbrief 

Description 

building 

activities. 

Date Issued 

187/16 St. Maarten Cars Plus N.V. 
Sweet Gum Tree 

Drive, Cole Bay 
CA -194/2013 Commercial 18-Jan-17 

168/16 Tula Design & Construction 

Verde Valley Drive 

#7, Ebenezer, Cul De 

Sac 

CA-014/2016 Residential 18-Jan-17 

106/16 Marc Fleury 

Romeo's Dr. #20,      

Middle Region, 

Lower Prince's 

Quarter 

CA-86/1999 Residential 17-Jan-17 

149/16 S. B. L. Management 

Fig Shell Drive #4,     

Guana Bay, Upper 

Prince's Quarter  

CA-203/2005 Residential 17-Jan-17 

194/15 Oldine Bryson Pantophlet 

Flamboyant Road 

#24, Saunders, Cul 

De Sac 

CA-244/1969 Residential 19-Jan-17 

127/16 Lester Emmanis 

Noto Cactus Drive 

#16, Lower Prince's 

Quarter 

CA-26/1993 Residential 30-Jan-17 

 

The issued permits may be viewed at the Permits Department, Ministry of V.R.O.M.I. In accordance with the Ordinance on Administrative 

Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may appeal this decision at the 

Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE IN THE NATIONAL GAZETTE. 
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N°  2016/2442… 

 
 

Beschikking 
 

Van: NOV 18 2016 , No 2016/2442 
 

De Minister van Algemene Zaken 
 
 
Overwegende: 

- dat zowel Raad van Ministers als het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA) hun 
goedkeuring hebben gegeven aan de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de 

Landsverordening materieel ambtenarenrecht houdende regels inzake het georganiseerd 
overleg over de rechtspositie van overheidsdienaren welke inmiddels is aangeboden aan de 
Staten; 
- dat de werkgroep ‘COLA’ en het GOA de Minister van Algemene Zaken hebben geadviseerd 

om het overleg met het GOA inzake de arbeidsvoorwaarden, vooruitlopend op de 

totstandkoming van voornoemde Landsverordening,  vorm te geven naar analogie van die 
ontwerp-Landsverordening; 

- dat de minister heeft besloten hieraan gevolg te geven en thans over te gaan tot vorming 
van de Commissie van Vakorganisaties;  

- dat het GOA bij schrijven van 11 september 2016 hieraan medewerking heeft verleend.    
 

Gelet op: 
- de Landsverordening materieel ambtenarenrecht; 
- de concept Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening materieel 

ambtenarenrecht houdende regels inzake het georganiseerd overleg over de rechtspositie van 
overheidsdienaren; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

Tot 1 september 2018 de volgende vakorganisaties als representatief aan te merken en het aantal 
vertegenwoordigers vast te stellen wat elk kan afvaardigen om zitting te nemen in de Commissie: 

 

1. Windward Islands Civil Servants Union/Private Sector Union (WICSU/PSU): 2 
vertegenwoordigers; 

2. Windward Islands Teachers Union (WITU): 2 vertegenwoordigers; 
3. Algemene Bond Voor Overheidspersoneel (ABVO): 1 vertegenwoordiger; 
4. Nationaal Algemene Politie Bond (NAPB): 1 vertegenwoordiger; 
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Beschikking van de Minister van AZ van: NOV 18 2016 no: 2016/2442 
 
 
 
 

   

Artikel 2 

De volgende, door voornoemde vakorganisaties aangewezen, vertegenwoordigers en hun 
plaatsvervangers toe te laten tot de Commissie.  

Vertegenwoordigers: Plaatsvervangers: 

WICSU/PSU: 

Julia Solognier 

Deborah Rombley  

 

 

      

WICSU/PSU 

Francisco Mariana 

Belinda Bryson  

WITU 

Claire Elshot 

Robert Rawlins 

 

WITU 

Roxsana Pantophlet 

Diana Windefelde 

ABVO 

Sharlon Cathalina 

 

ABVO 

Keturah Brown 

NAPB 

Ruminni Rogers 

 

NAPB 

Jeanine Peterson 

Artikel 3  

Voorts te benoemen: 

- de heer Rafaél Boasman als voorzitter van het Overleg en de Commissievergaderingen; 

- mevr. Jasmin Prudence Hodge als plaatsvervangend voorzitter en, 
- de heer Leroy Brooks als secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philipsburg,18 november 2016 

De Minister van Algemene Zaken 
 

 
William Marlin 
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No. 2016/ 2574 

 

 
 
                                              LANDSBESLUIT 
 

                                             Van de 16 JAN 2017 , no. LB -17 /0008 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 

 
In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is om de bevoegdheid van de Gouverneur van Sint Maarten inzake het afnemen 

van de eed of belofte van ambtenaren te mandateren aan de desbetreffende minister; 
 
 
Gelet op: 
 

- Artikel 43 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, artikel 12 van de 

Landsverordening Raad van Advies en artikel 7 van de Landsverordening Algemene 

Rekenkamer; 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. eed of belofte: eed of belofte van zuivering en een ambtseed of belofte als bedoeld in artikel 43, 
eerste lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht; 
b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur een handeling te verrichten. 
 
 
Artikel 2 
1. De Gouverneur 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 afgenomen eed of belofte, 
geldt als een door de Gouverneur afgenomen eed of belofte. 

 
 
Artikel 3 
1. Aan de ministers van Sint Maarten wordt mandaat verleend om de eed of de belofte af te 

nemen van de ambtenaren die onder hen ressorteren. 
2. Aan de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten wordt mandaat verleend om de eed of de 
belofte af te nemen voor de ambtenaren die werkzaam zijn op het Sint Maartenhuis in Nederland. 
3. De eed of belofte wordt afgelegd in aanwezigheid van een getuige, aangewezen door degene 
ten overstaan van wie de eed of de belofte wordt afgelegd. 
4. Het eerste lid is niet van toepassing op: 

- de Secretarissen-Generaal van de Ministeries; 
- het hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten; 
- het hoofd van de Belastingdienst Sint Maarten; 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer   5                                           Datum: 3 march 2017 

   P a g i n a  | 10 
 
 
 
 
 
 

- het hoofd van de Landsrecherche; 
- het hoofd van de Douane; 
- het hoofd van de Gevangenis en Huis van Bewaring; 
- de secretaris van de Ministerraad. 
5. Geen mandaat wordt verleend voor het afnemen van de eed of belofte, opgenomen in artikel 7 
van de Landsverordening Algemene Rekenkamer of artikel 43 van de Landsverordening Materieel 

Ambtenarenrecht van de secretaris van de Algemene Rekenkamer en het onder hem ressorterende 
personeel. 
6. Geen mandaat wordt verleend voor het afnemen van de eed of belofte, opgenomen in artikel 12 
van de Landsverordening Raad van Advies van het personeel van het secretariaat van de Raad van 

Advies. 
 
 

Artikel 4 
De ambtenaar maakt de keuze tussen het afleggen van de eed of de belofte. 
 
 
Artikel 5 
De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen een maand na aanvaarding 
van een betrekking, aanstelling in een andere betrekking of het belasten met de tijdelijke 

waarneming van een ambt afgelegd. De ambtenaar ontvangt daartoe een oproep. 
 
 
Artikel 6 
1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de eedtekst door of namens degene ten 
overstaan van wie de eed wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: ’Zo waarlijk 

helpe mij God Almachtig’. 

2. Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de beloftetekst door of namens 
degene ten overstaan van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk 
uitspreekt: ’Dat verklaar en beloof ik’. 
3. De eed wordt staande afgelegd waarbij de ambtenaar de twee voorste vingers van de 
rechterhand opsteekt. De belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken. 
4. Van de aflegging van de eed of de belofte wordt proces-verbaal opgemaakt conform het bij dit 

mandaatbesluit behorende model. Het proces-verbaal wordt, na ondertekening daarvan door 
degene ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd, toegevoegd aan het personeelsdossier 
van degene die de eed of belofte heeft afgelegd. 
 
Artikel 7 
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Landscourant en treedt in werking met ingang van de eerste 
dag na de datum van publicatie. 

 
 

Artikel 8 
Met de inwerkingtreding van dit landsbesluit vervalt het Mandaatbesluit afleggen eed en belofte 
van 9 oktober 2012 met kenmerk BB-12/0004. 
 
 

Artikel 9 
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit eed en belofte ambtenaren. 
 
 

                             Philipsburg,16 JAN 2017 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
25 Januari 2017 
De Minister van Algemene Zaken 
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Model behorende bij het Mandaatbesluit afleggen eed en belofte 

 

PROCES-VERBAAL 

 
 

Heden, [datum uitgeschreven], heeft  

 

--------------------------------------<naam ambtenaar>------------------------------------ 

 

In handen van mij, […], Minister van […], de navolgende eed (belofte) afgelegd: 
 

 

“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Staatsregeling van Sint 

Maarten en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen; 

Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse 

informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling; 

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb 

geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen; 

Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb 

aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen; 

Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal 

vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of 

waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen 

dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben; 

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik 

zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn. 
 

 

“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar ik!” 
 

  

 

Waarvan door mij,[…], is opgemaakt en getekend te Sint Maarten dit proces-verbaal, 

datum ut supra. 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

namens deze,  

 

 

Minister van […] 

 
 
 
On this day, [write date in words], the following oath (promise), administered by me, 

[…], Minister of […], was taken by,  

 

--------------------------------------<name civil servant>------------------------------------ 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer   5                                           Datum: 3 march 2017 

   P a g i n a  | 12 
 
 

 

 

 

 

“I swear/affirm to be true to the King and to respect the Constitution of Sint Maarten as 

well as the other laws of this country; 

I swear/affirm that I have not provided false information, either directly or indirectly, in 

any form whatsoever, in order to be appointed to my position; 

I swear/affirm that I neither gave nor promised anyone anything in order to be 

appointed to my position, and that I will not do so in the future; 

I swear/affirm that I did not accept gifts and did not make promises to anyone in order 

to be appointed to my position, and that I will not do so in the future; 

I swear/affirm that I will carry out the tasks assigned to me dutifully and conscientiously, 

and that I will not share matters that are confidentially brought to me on account of my 

function, or of which I ought to recognize the confidential nature, with anyone other than 

those persons to whom I am obligated to report by virtue of my function; 

I swear/affirm that I shall behave as is fitting of a good civil servant, and that I will be 

thorough, incorruptible and loyal. 

 

“So help me God Almighty! / This I affirm and promise!” 

 

 

This document has been drawn up and signed by me, […], on Sint Maarten, date ut 

supra. 

 

 

The Governor of Sint Maarten, 

on his behalf, 

 

 

Minister of […] 
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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 

AB 2017, no. 16 Besluit van 27 februari 2017 tot 

afkondiging van de Rijkswet van 10 
februari 2017 tot wijziging van de 
Paspoortwet in verband met het van 
rechtswege laten vervallen van 
reisdocumenten van personen aan 
wie een uitreisverbod is opgelegd 

27 februari 2017 Zie art VII lid 1 en 

lid 2 ( blz. 7 ) 

AB 2017, no. 15 Besluit van 27 februari 2017 tot 
afkondiging van de Rijkswet van 10 
februari 2017, houdende wijziging 
van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap in verband met 
het intrekken van het 

Nederlanderschap in het belang van 
de nationale veiligheid 

27 februari 2017 1. Artikelen I en IB     
van deze Rijkswet 
treden in werking 
op een bij   
Koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip. 

2. Artikelen IA en 
IC van deze 
Rijkswet treden in 
werking vijf jaren 
na het tijdstip van 
inwerkingtreding 
van artikelen I en 

IB van deze 
Rijkswet 

 

 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 9 Besluit van 15 februari 2017 tot 
afkondiging van het Besluit van 5 
december 2016 tot wijziging van 
het Schepenbesluit 2004 in verband 
met wijzigingen van de bijlage bij 
het Internationale Verdrag voor de 

15 februari 2017 21 februari 2017 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2017 
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beveiliging van mensenlevens op 
zee, 1974, (SOLAS-verdrag) 
vanwege de implementatie van de 
door de Maritieme 

Veiligheidscommissie van de 
Internationale Maritieme 
Organisatie aangenomen 
Internationale Code voor schepen 
die in polaire wateren varen (Polar-
Code) 

AB 2017, no. 10 Besluit van 15 februari 2017 tot 
afkondiging van de wet van 7 
december 2016, houdende 
goedkeuring van het op 29 oktober 
2009 te Willemstad tot stand 

gekomen Verdrag tussen het 

Koninkrijk der Nederlanden, ten 
behoeve van de Nederlandse 
Antillen, en de Caymaneilanden 
zoals gemachtigd krachtens de 
volmacht van 1 september 2009 
van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland 

inzake de uitwisseling van 
informatie betreffende belastingen 
(Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162) 

15 februari 2017 21 februari 2017 

AB 2017, no. 11 Besluit van 15 februari 2017 tot 
afkondiging van de wet van 14 

december 2016 houdende 
goedkeuring van het op 6 april 
2016 te Philipsburg tot stand 

gekomen Verdrag tussen de 
regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de regering van de 
Franse Republiek inzake maritieme 

afbakening in het Caribisch gebied 
(Trb. 2016, 52 en 82) 

15 februari 2017 21 februari 2017 

AB 2017, no. 12 Besluit van de 20 februari 2017 tot 
afkondiging van het   Besluit van 
16 december 2016 tot vaststelling 

van het tijdstip van 
inwerkingtreding van artikel II, 
onderdeel O, eerste lid, van de 
Rijkswet van 13 december 2012 tot 
aanpassing van de Wet militaire 
strafrechtspraak, het Wetboek van 
Militair Strafrecht en de Wet Militair 

tuchtrecht in verband met 
gewijzigde regelgeving en herstel 
van technische onvolkomenheden 
(Stb. 2013, 25) en van het besluit 
van 15 november 2016 tot 
wijziging van het Rijksbesluit 
uitvoeringsbepalingen militair straf- 

en tuchtrecht in verband met de 
wijziging van artikel 59 Wetboek 
van Militair Strafrecht en enkele 
andere bepalingen (Stb. 2016, 470) 

20 februari 2017 21 februari 2017 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2017 
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AB 2017, no. 13 Besluit van de 24ste februari 2017 

tot afkondiging van de Circulaire 
over artikel 24, onder b, 
Paspoortwet betreffende de 

signaleringsprocedure bij 
vermoeden van misbruik met 
reisdocumenten 

24 februari 2017 1 maart 2017 

AB 2017, no. 14 Besluit van de 24ste februari 2017 
tot afkondiging van de Circulaire 
over artikel 23b Paspoortwet 

betreffende personen met een 
uitreisverbod op grond van de 

Tijdelijke wet bestuurlijke 
maatregelen terrorismebestrijding 

24 februari 2017 1 maart 2017 

AB 2017, no. 17 Besluit van 27 februari 2017 tot 
afkondiging van het Besluit van 10 
februari 2017 tot wijziging van het 
Besluit verkrijging en verlies 

Nederlanderschap met het oog op 
het vaststellen van de elementen 
die betrokken worden bij de 
belangenafweging inzake een 
besluit omtrent intrekking van het 
Nederlanderschap en tot 
vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de artikelen I 

en IB van de Rijkswet van 10 
februari 2017 tot wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 
in verband met het intrekken van 
het Nederlanderschap in het belang 

van de nationale veiligheid (Stb. 
2017, 52) 

27 februari 2017 1 maart 2017 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
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