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Op grond van artikel 2:31 BW heeft de heer 

Jim Brock, de vereffenaar van Builders 

Paradise Supplies N.V, (in liquidatie), een 

rekening en verantwoording van de 

vereffening opgesteld, die tot en met 31 

maart 2017 ter inzage ligt ten kantore van 

Builders Paradise Supplies N.V, (in 

liquidatie),  gelegen aan de Welgelegen Road 

no.4, alsook ten kantore van de Kamer van 

Koophandel en Nijverheid, gelegen aan de 

C.A. Cannegieter Street 11.  

namens de vereffenaar 

mr. R.F. Wouters, advocaat 

Lexwell Advocaten 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Echtscheiding 
 

Bij beschikting  van het Gerecht in Eerste 

Aanleg van St.Maarten,van de 11e achttiende 

oktober 2016, de echtscheiding uitgesproken 
tussen LEN STEPHENS SYLLABUS ADAMS 
wonende op St. Maarten en  JOY ANN 
ABIOLA BISHOP, gedaagde,  wonende aan 
de Roxanne Burnham Gardens, Greater 
Georgetown op Guyana, partijen zijn met 
elkander gehuwd op 3 januari 2009  te 

Georgetown, Guyana.  
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 6e maart 2017, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen:  Esther Lucinda Arlene 
Eugenie Simon, thans wonende in de 
Verenigde Staten, zonder bekende woon of 

verblijfplaats, aan de om op maandag de, 
12 juni 2017 te 09:00 uur voormiddag ter 
zitting van het gerecht in eerste aanleg op 

St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Lloyd 
Anthony Johnson, procederende in 
persoon, te antwoorden. 
(E 09/17) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 
 
 

 

SLAGLE N.V. 
 

(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 

 
Bij besluit van de op 13 februari 2017 

gehouden buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders is 
besloten tot ontbinding 
der vennoostschap per 1 maart 2017. 
Het plan van uitkering light ter inzage bij het 
Handelsregister en ten 
kantore van de vennoostschap. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

NEON EYE N.V. 
 

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

besloten de vennootschap per 31 december 
2015 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 2de maart 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:  
SHIRLEY ADAMS, 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: STEPHEN 
WARRINGTON, gedomicilieerd 

ter Griffie op Sint Maarten, tegen haar 
ingestelde vordering te antwoorden 
E. No: 77/16 
 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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              E C H T S C H E I D I N G : 
 
Bij exploit van de 9de maart 2017, heb ik 
Ervin A. Arrindell, 
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, 

betekend: een rechterlijke beschikking van 
het G.E.A. Sint 
Maarten,van de 16de januari 2017 met 
bevel om aan de inhoud 

daarvan te voldoen en waarbij de 
echtscheiding is uitgesproken  
tussen: WILLY RAYMOND wonende op Sint 

Maarten &  
DULIA LAGUERRE, zonder bekende woon- 
of  verblijfplaats 
op Sint Maarten. Partijen zijn op 14 april 
2010 te Carrefour, 
Haiti, in algehele gemeenschap van goederen 
met elkander gehuwd. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 
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MINISTERIËLE REGELING 

Nr. 2017/288 

Regulation of the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications 

from MAR 2 2017, to determine the maximum wholesale price and maximum retail 

prices for petroleum products (Regulation maximum prices petroleum products) 

  
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications, 

Having considered that it is desirable to determine the maximum permissible wholesale and retail 

prices for petroleum products; 

In view of Article 2 of the Pricing Regulation; 

DECISION: 

Article 1 

This regulation understands under: 
a. Sales: selling or offering for sale; 
b. Retail Price: selling price to the consumer; 
c. Wholesale price: selling price to retailers. 

 
Article 2 

It is forbidden to sell petroleum products listed in the Annex, against a 
higher wholesale price and retail price than the price indicated in the table 
Appendix. 
 

Article 3 

This Ministerial Regulation, given the urgent importance under Article 127, third and fourth 

paragraph, of the Constitution, shall go into effect on the first day following the date of issue of the 

official public bulletin in which it is placed.  

Article 4 

This regulation shall be cited as: Regulation maximum prices petroleum products. 

This regulation along with the elucidation will be placed on the official public bulletin board. 

 
The Minister of Tourism, Economic Affairs, 
Traffic and Telecommunications 
 

Date: 1/3/17 
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MINISTERIËLE REGELING 

 

Appendix attached to the Ministerial Regulation from MAR 2-2017 regarding the 

execution of Article 2 of the Prices Regulation (Ministerial Regulations prices of 

petroleum products). 

 

Types of petroleum products Wholesale per liter (retailer price) 

Gasoline NAf 1.660 

Diesel NAf 1.236 

 

 

Types of petroleum products Retail price per liter (consumer price) 

Gasoline NAf 1.894 

Diesel NAf 1.430 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer   6                                          Datum: 17 march 2017 

   P a g i n a  | 6 
 

 

MINISTERIËLE REGELING 

ELUCIDATION 

In this Ministerial Regulation, the maximum wholesale and retail prices of petroleum products are 

established. The prices are listed in the Annex of this Regulation. Article 2 of the Pricing Regulation 

gives the Minister the authority to issue conditions pertaining to the prices of goods and services, 

when it is the opinion of the Minister that prices violate or threaten to violate the public interest. 

Article specific 

Article 1 governs the definitions. The wholesale price is the highest permissible price at which 

petroleum products can be sold from the wholesaler to the retailer. The retail price is the highest 

permissible price at which petroleum products can be sold from the retailer to the consumer. The 

effective date is the date in which the posted price was set by the international market. 

Article 2 governs the most recent maximum price for petroleum products, as indicated in the table 

attached. Due to the fluctuations in international prices of petroleum products, the Ministry of 

Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication moves to adjust petroleum prices on St. 

Maarten to follow international tends. 

The maximum wholesale and retail process of gasoline and diesel are to be adjusted to the prices 

indicated in the table below: 

  

 

Price buildup ULG Gasoil

Effective date 2-Feb-17 2-Feb-17

Petrotrin Posted Price USc/AG 193 170

Components Naf per liter Naf per liter

Petrotin Posted Price 0.91776 0.80390

Freight 0.06260 0.06260

Insurance 0.00028 0.00028

Import Duty 0.29000

Liquid throughput fee (THRX) 0.08000 0.08000

Wholesaler margin 0.23000 0.23000

Max. wholesale price 1.58064 1.17678

Turnovertax (5%) 0.07903 0.05884

Max. wholesale price incl. tax 1.65967 1.23562

Retailer margin 0.14450 0.12600

Consumer price 1.80417 1.36162

Turnovertax (5%) 0.09021 0.06808

Max. Consumer price incl. tax 1.89438 1.42970
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MINISTERIËLE REGELING 

Article 3 governs the entry into force. 

Meeting its responsibility to facilitate St. Maarten’s sustainable socioeconomic development, the 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication monitors and adjusts the 

prices of petroleum products on St. Maarten as petroleum products are crucial to living and doing 

business in the country. Petroleum products such as gasoline, diesel, and  liquid petroleum gas 

(LPG) are all used, either directly or indirectly, by all residents for transportation, electricity 

production and food preparation. These activities are dependent on petroleum products that St. 

Maarten does not produce itself. As a non-petroleum producing country, St. Maarten is dependent 

upon petroleum imports from other countries, at prices dictated by market forces. 

As end consumers have very little impact on the prices of petroleum products, the Ministry of 

Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication adjusts the prices of the gasoline, diesel 

and LPG to protect residents from unfair prices that could adversely affect the cost of living on St. 

Maarten. To fairly and transparently set petroleum prices the Ministry uses a ‘price build-up’, 

beginning with the specific posted market price per product and incorporating all costs and taxes 

associated with getting the product to the consumer. In so doing, the Ministry eliminates all 

possibilities of price gouging by sellers. Taking into consideration that market prices may fluctuate 

at any moment in time, the Ministry monitors prices daily and adjusts local prices accordingly. Any 

delay in price adjustments could mean unfair prices to consumers and suppliers, a situation that 

the Ministry wishes to avoid as it is detrimental to the socioeconomic wellbeing of residents.  

The adjusting of petroleum prices is being done via this decree as the ever volatile nature of 

petroleum prices makes it essential that the Ministry actively responds to changes in global prices 

by making local adjustments to follow market trends without excessive delay. The Minister 

executes the authority to adjust petroleum prices as dictated by the market in an expedient 

manner as it is not in the best interest of the general public to delay adjustments. For this reason 

the Minister has decided that the prices shall go into effect on the first day following the date of 

issue of the official public bulletin in which it is placed.  

As the previously mentioned petroleum products are needed by all, making them vital social 

products that can be exploited through unfair prices, the Ministry wishes to protect residents by 

ensuring fair retail prices that follow the most recent adjustments in market prices. Thus, the 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, via this decision sets the 

maximum price of gasoline at 1.894 and the maximum price of diesel at 1.430 effective 6:00am 

Saturday  March 4th , 2017. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN MAR 03 2017 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

  NR.: 2017/293 
 

in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van dhr. Benoit Dubois, “Helicopter Pilot VAVA II M/Y”, d.d. 3 maart 2017, met 
betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht M/Y VAVA II in de territoriale 
wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2 Airbus Helicopter, 
registratie HB-ZVA, waarmee 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 dhr. Benoit Dubois, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste 

lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 
a. om vanaf 5 maart 2017 tot en met 21 maart 2017, met inachtneming van artikel 2 en 3 

van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het 
motorjacht M/Y VAVA II; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB-BK 117 D-2 
Airbus Helicopter, registratie HB-ZVA en genoemde voorwaarden in het bewijs van 
luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Federal Office of Civil Aviation FOCA”. 

 
 

 
 
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M/Y VAVA II. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M/Y VAVA II, dient in 
samenhang met artikel 2 lid 2 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 
verleend door de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op 
de relevante frequentie 118.7Mhz. 
 
 

4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst, om een vliegplan in 
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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 motorjacht M/Y VAVA II zijn. 
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein en 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 5 maart 2017 en is geldig tot en met 21 maart 2017. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 
Philipsburg,  

Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 
 

Namens deze, 
 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 
 
 
 

 

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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Besluit van:   2017 
Nummer:  62 

                           

 

    
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN FEB 1 2017 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  

VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  
 
In overweging genomen hebbende:  
 
- dat de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom op 1 oktober 2015 in werking is 

getreden; 

- dat artikel 6, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (de Landsverordening) 
bepaalt dat de begroting van het Bureau middels een ministeriële beschikking wordt 
goedgekeurd; 

- dat artikel 16 van de Landsverordening bepaalt dat het Bureau de begroting dient voor te 
leggen voor 1 september van het kalenderjaar; 

- dat artikel 19, eerste lid van de Landsverordening bepaalt dat over een boekjaar gemaakt winst 
wordt afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het 

reservefonds of een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in artikel 18 van de Landsverordening;  
- dat de begroting 2017 bestaat uit een gedetailleerde begroting en een liquiditeitsbegroting;  
- dat de meerjarenbegroting bestaat uit de meerjarenbegroting- en de 

meerjareninvesteringsbegroting 2017-2021;  
- dat de reserves en de bestemmingsreserves onderdeel zijn van de begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting 2017-2021;  
- dat de reserves en bestemmingsreserves conform artikel 18 van de Landsverordening in een 

aparte ministeriele beschikking worden toegelicht en goedgekeurd. 
 
Gelet op: 
- artikel 6, 16 en 19 van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom; 

 
 

 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel  1  
De Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 zoals ingediend door het Bureau 
Intellectueel Eigendom dagtekening 7 december 2016 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 

 
Artikel  2 
 
Het meerjarig beleidsplan 2017-2021 zoals ingediend door het Bureau Intellectueel Eigendom 
dagtekening 7 december 2016 wordt middels deze beschikking vastgesteld. 
 
Artikel 3 
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Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking Begroting & Beleidsplan 2017-2021 van het 
Bureau Intellectueel Eigendom. 
 
Artikel 4 
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 

 
Artikel 5 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.  
 

 
 

 
Philipsburg, 1 februari 2017 
 
De heer Rafael Boasman 

Waarnemend Minister van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

Nr. 2017/62 

TOELICHTING  

BESCHIKKING BEGROTING & BELEIDSPLAN 2017-2021  

VAN HET BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 

 

Algemeen deel 

De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 

2014, no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. 

 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 

september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau 

voor het volgende jaar aan de Minister ter goedkeuring voor te leggen. Tevens voegt de directeur 

daarbij beleids- en financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de 

eerstvolgende vijf jaar. Dit houdt in dat het Bureau, indien handelende conform de LvBIE, voor het 

eerst zijn begroting en meerjarenbegroting voor 1 september dit jaar voor het jaar 2017 en verder 

behoorde in te dienen.   

 

Alhoewel er nog geen juridische verplichting bestond voor de indiening van de begroting in het 

jaar 2015 heeft het Bureau in oprichting in 2015 een gedetailleerde begroting 2015 en een 

meerjarenbegroting 2015-2019 aan de Minister voorgelegd ter goedkeuring. Tevens heeft het 

Bureau een verzoek voorgelegd aan de Minister tot vaststelling van de reserves, zoals neergelegd 

in artikel 18 LvBIE.  

 

De meerjarenbegroting 2015-2019 is reeds goedgekeurd door de Minister per ministeriële 

beschikking d.d. 8 oktober 2015, nr. 2015-2756. Sinds de goedkeuring van de meerjarenbegroting 

2015-2019 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, met voornaamste wijziging dat het 

Bureau officieël is ingesteld per de inwerkingtreding van de LvBIE op 1 oktober 2015 en nu ruim 

een jaar opereert. Daarnaast zijn de statistieken van de merkenregistratie voor de 

inwerkingtreding LvBIE, zoals uitgevoerd door het Bureau Intellectuele Eigendom Curaçao (BIE 

CW), dit jaar beschikbaar gesteld door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). 

Vanaf begin 2016 worden maandelijks tevens de huidige statistieken door het BBIE geleverd aan 
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het Bureau. Hierdoor kan het Bureau een realistischere inschatting maken in deze begroting van 

de opbrengsten inzake merkenregistraties.  

 

De Begroting 2016, Meerjarenbegroting- en Meerjarig Beleidsplan 2016-2020 is op 31 mei 2016 

tevens door het Bureau aan de Minister ingediend ter goedkeuring, ingeboekt bij DIV onder 

nummer 12780/16 en goedgekeurd bij Ministeriële Beschikking van 14 oktober 2016 nummer 

2016-2362.  

 

Het Bureau heeft middels schrijven aan de Minister, met dagtekening 4 augustus 2016, 

kennisgegeven dat, op dat moment, de cijfers van 2017 en verder op een aantal punten nog niet 

helder waren, waardoor indiening van de begroting 2017 op 1 september niet kon geschieden. In 

het kader van het voltooien van de oprichtingsfase diende nog een aantal werkzaamheden te 

worden afgerond dan wel besproken met voornamelijk derden, waaronder het BBIE, BIE CW en 

het Ministerie van Economische Zaken Nederland, om te komen tot een volwaardig beeld van de 

huidig gepresenteerde cijfers. De Minister heeft per brief, div#12672o/16 d.d. 14 oktober 2016  

uitstel aan het Bureau verleent, voor de indiening van de begroting, tot 1 november 2016.    

 

Het besluit met betrekking tot het gebruik van de kantoorruimte aan de Cannegieter street 15, 

unit 4.1. heeft bij de indiening van deze begroting nog niet plaatsgevonden. Het Bureau heeft 

zoals tevens weergegeven in de begroting 2016 ingediend op 31 mei 2016, als oplossing in de 

begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 een voorziening voor huisvestigingskosten 

opgenomen. Het Bureau houdt rekening met verschillende scenario’s voor het gebruik van de unit. 

Het Bureau spreekt wel de voorkeur uit aan het Land (vertegenwoordigd door de Minister) om een 

gebruiksovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van de unit om niet. Hierdoor kan er na 

afloop van het kalenderjaar bij indiening en goedkeuring van de jaarrekening, na aftrek van de 

bedragen bestemd voor het reservefonds en de bestemmingsreserves, bij een overschot een 

groter bedrag in de Landskas worden gestort. Het afsluiten van een gebruiksovereenkomst werkt 

tevens in het voordeel van het Land omdat er in dat geval geen maandelijkse administratie hoeft 

te worden bijgehouden. Het bijhouden van een maandelijkse administratie door het Land levert 

namelijk meerwerk op waaraan de nodige administratieve kosten zijn verbonden. De 

gebruiksovereenkomst zou dus kostenbesparend kunnen werken. 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting van het Bureau Intellectueel Eigendom voor het jaar 

2017 e.v. was gebleken dat het bedrag van de jaarlijkse kosten zoals gepresenteerd in de 

meerjarenbegroting 2016 e.v. te laag zijn ingeschat. Daartegenover staat ook een iets lagere 

inschatting van de inkomsten, welke in de meerjarenbegroting 2017 e.v. zijn bijgesteld. Inmiddels is 

duidelijk dat rekening moet worden gehouden met een totaal aan jaarlijkse kosten van ongeveer NAƒ 

1,3 miljoen in 2017, mits de huisvestingskosten door het Land zullen worden gedragen. Indien het 

Bureau aan het Land maandelijks huur dient over te maken dient er rekening te worden gehouden 

met jaarlijkse kosten van ongeveer NAƒ 1,5 miljoen. De jaarlijkse inkomsten voor het jaar 2017 zijn 

geschat op NAƒ 1,6 miljoen.  
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Omtrent de hoogte van de reserves heeft de regering in mei 2014 in de tweede nota van wijziging op 

dat artikel het volgende geschreven. “Aangezien het BIE naar verwachting voldoende middelen zal 

kunnen verwerven, is in artikel 18 bepaald dat het BIE een reservefonds voor onverwachte 

tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het surplus in de 

Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de mogelijke voorzieningen voor 

nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te bepalen dat het reservefonds niet meer dan één 

jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), en de 

voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,- ($ 100.000,-). Dat zou betekenen dat het BIE aan de 

Landskas zal gaan afdragen zodra zijn balanstotaal groter is geworden dan NAƒ 830.000,- ($ 

465.000,-).” 

 

Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, 

waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriele beschikking wordt bepaald. Het derde lid 

van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriele 

beschikking, bestemmingsreserves te vormen. De reserves en bestemmingsreserves zijn bij 

ministeriële beschikking dagtekening 18 november 2015, nr. 2015-2700, met citeertitel 

beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom, goedgekeurd door de Minister. Een verzoek 

tot wijziging van deze reserves is ingediend op 31 mei 2016, DIV nummer 12780/16. 

Volledigheidshalve wordt verwezen naar de Beschikking Reserves Bureau Intellectueel Eigendom 

2017-2021 en de toelichting hierop voor nadere informatie over de reserves.    

 

In de Liquiditeitsbegroting 2017 zijn de inkomsten en uitgaven (inclusief investeringen) op 

maandelijkse basis met elkaar vergeleken. Door de inkomsten en uitgaven (inclusief 

investeringen) op maandelijkse basis met elkaar te vergelijken, komt duidelijk naar voren dat het 

Bureau geen liquiditeitsproblemen hoeft te verwachten. Weliswaar zal een beperkt deel van de 

reguliere inkomsten 2017 en reguliere uitgaven 2017 in 2018 plaatsvinden, doch dit doet geen 

afbreuk aan het geschetste beeld gezien inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar 

waarop het betrekking heeft.  

Door de meerjarige investeringen en kosten uit voorafgaande jaren te financieren uit resterende 

opbrengsten van voorgaande jaren hoeft het Bureau minder snel geld te lenen bij derden. Hierdoor 

wordt het risico beperkt dat het Bureau een beroep zal moeten doen op artikel 19, tweede lid 

LvBIE om solvabel te blijven. In de Liquiditeitsbegroting 2017 is, net als in de Liquiditeitsbegroting 

2016, geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’ en de post ‘Voorziening 

huisvestingskosten’, omdat het bedrag onvoorzien niet kan worden gepland in de 

liquiditeitsbegroting en het Bureau momenteel geen maandelijkse verplichting heeft tot het betalen 

van huisvestingskosten.  De verwachting is dat er na afloop en indiening van de jaarrekening 2017 

een positief saldo kan worden afgedragen aan de Landskas in 2018, mits de opbrengsten uit 
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voorgaande jaren volledig worden betaald aan het Bureau in het jaar 2016 en 2017 in verband 

met de liquiditeitspositie van het Bureau. 

 

Financiële paragraaf 

In afwijking van de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel 

Eigendom en de ministeriële beschikking d.d. 18 november 2015, nr. 2015-2700, worden de 

reserves jaarlijks vanaf 2017 opgebouwd tot een bedrag van maximaal Naf. 250.000, in 2018 tot 

maximaal Naf. 375.000, in 2019 maximaal Naf. 500.000, in 2020 maximaal Naf. 625.000 en vanaf 

2021 en verder tot maximaal Naf. 750.000, jaarlijks rekening houdend met het resultaat. Het 

verschil van het resultaat minus de reserves wordt gestort in de Landskas. Inkomsten uit 

opbrengsten van voorgaande jaren zullen worden aangewend om de gewenste investeringen in 

2017 tot en met 2021 te financieren, geschat op een bedrag van ongeveer NAƒ 0,5 miljoen. De  

bestemmingsreserves worden opgebouwd uit inkomsten voorgaande jaren. De investeringen 

2017-2021 zijn dus afhankelijk van de vorderingen op derden. Rekening houdend met het bedrag 

van de geplande investeringen 2017-2021 wordt een bestemmingsreserve voor de investeringen 

tot een maximum van NAƒ 0,5 miljoen door het Bureau gevormd. Met deze opzet wordt getracht 

een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Land ook eerder afdrachten zal kunnen 

ontvangen van het Bureau. De jaarlijkse inkomsten voor 2017 worden geschat op NAƒ 1,6 

miljoen. De jaarlijkse kosten in 2017 worden geschat op ongeveer NAƒ 1,5 miljoen, inclusief de 

voorziening huisvestingskosten. De basis voor het opstellen van de meerjarenbegroting voor de 

komende kalenderjaren is een jaarlijkse aanpassing van de kosten vanaf het huidig kalenderjaar 

door toename van de gemiddelde inflatie van de afgelopen vijf kalenderjaren. De uitgaven zijn 

jaarlijks procentueel bijgesteld op basis van de huidige statistieken en informatie beschikbaar bij 

het Bureau, welk over het algemeen een groei voorspelt.  

  

Artikelsgewijs deel 

Artikel 3 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig 

geoordeeld om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in 

verschillende ambtelijke documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht 

en in de toelichting op de begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal 

plaatsvinden. Reden waarom het nuttig wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel 

heeft.  

1 Februari 2017 

De waarnemende Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 

De heer R. Boasman 
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                                                                                                       Besluit van: 1 februari 2017 
        Nummer: 142 
 
 
   
 

 

    
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN Feb 1 2017 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,  
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE  

 
In overweging genomen hebbende:  
 
- dat artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat 

het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, waarvan het maximaal toegestane bedrag 
bij ministeriële beschikking wordt bepaald; 

- dat artikel 18, derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat 

het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te 
vormen; 

- dat artikel 19, eerste lid van de Landsverordening bepaalt dat over een boekjaar gemaakt winst 
wordt afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het 

reservefonds of een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in art. 18;  
- dat de reserves en bestemmingsreserves 2015-2019 reeds bij Ministeriële Beschikking nr. 

2015-2700 d.d. 18 november 2015 zijn goedgekeurd;  
- dat de reserves en bestemmingreserves 2016-2020 reeds ter Ministeriële Beschikking nr. 2016-

2363 d.d. 14 oktober 2016 zijn goedgekeurd; 
- dat gezien de verwachte inkomsten en uitgaven 2017-2021 een bijstelling van de reeds 

goedgekeurde reserves noodzakelijk is;   
- dat middels deze beschikking voornoemde beschikking wordt ingetrokken.  
   
Gelet op: 
- artikel 18, tweede en derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom; 

 

HEEFT BESLOTEN:  

 
Artikel  1   
Het maximaal toegestane bedrag van het reservefonds van het Bureau Intellectueel Eigendom 
bedraagt: 
a. op 31 december 2017: NAƒ 250.000,-;  
b. op 31 december 2018: NAƒ 375.000,-; 
c. op 31 december 2019: NAƒ 500.000,-;  

d. op 31 december 2020: NAƒ 625.000,-;  
e. op 31 december 2021: NAƒ 750.000,-; en, 
f.  na 31 december 2021: NAƒ 750.000,-. 
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Ministeriële Beschikking van: 1 Februari 2017                    NR:142 

 
 
 
Artikel 2 
Goedgekeurd wordt dat het Bureau Intellectueel Eigendom in het jaar 2017 bestemmingsreserves  

voor de investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAƒ 500.000,- uit opbrengsten van 
voorgaande jaren. 
 
Artikel 3 
Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de ministeriële beschikking van 14 oktober 
2016 met nr. 2016-2363 en met citeertitel ‘beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom’ 
ingetrokken. 

 

Artikel 4  
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 
2017-2021. 
 
Artikel 5 

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 
Artikel 6 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan. 
 
 
 

 
 
Philipsburg,  
 

De heer Rafael Boasman 
Waarnemend Minister van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

Nr.2017/142 

TOELICHTING  

BESCHIKKING RESERVES BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM 2017-2021 

 

Algemeen deel 

De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 

2014, no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. 

 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1 

september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau 

voor het volgende jaar aan de Minister ter goedkeuring voor te leggen. Tevens voegt de directeur 

daarbij beleids- en financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de 

eerstvolgende vijf jaar. Dit houdt in dat het Bureau, indien handelende conform de LvBIE, voor het 

eerst zijn begroting en meerjarenbegroting voor 1 september dit jaar voor het jaar 2017 en verder 

behoorde in te dienen.   

 

Alhoewel er nog geen juridische verplichting bestond voor de indiening van de begroting in het 

jaar 2015 heeft het Bureau in oprichting een gedetailleerde begroting 2015 en een 

meerjarenbegroting 2015-2019 voorgelegd ter goedkeuring. De meerjarenbegroting 2015-2019 is 

reeds goedgekeurd door de Minister per ministeriële beschikking d.d. 8 oktober 2015, nr. 2015-

2756.  

 

Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, 

waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriele beschikking wordt bepaald. Het derde lid 

van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriele 

beschikking, bestemmingsreserves te vormen. Tevens heeft het Bureau een verzoek voorgelegd 

aan de Minister tot vaststelling van de reserves zoals neergelegd in artikel 18 LvBIE. De reserves 

en bestemmingsreserves zijn bij ministeriële beschikking dagtekening 18 november 2015, nr. 

2015-2700, met citeertitel beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom, goedgekeurd door 

de Minister.  
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De Begroting 2016, Meerjarenbegroting- en Meerjarig Beleidsplan 2016-2020 inclusief het verzoek 

tot wijziging van de vastgestelde reserves is op 31 mei 2016 door het Bureau aan de Minister 

voorgelegd ter goedkeuring, ingeboekt bij DIV onder nummer 12780/16 en bij Ministeriële 

Beschikking van 14 oktober 2016 onder nummer 2016-2362 goedgekeurd.  

 

Omtrent de hoogte van deze reserves heeft de regering in mei 2014 in de toelichting op dat artikel 

het volgende geschreven. “Aangezien het BIE naar verwachting voldoende middelen zal kunnen 

verwerven, is in artikel 18 bepaald dat het BIE een reservefonds voor onverwachte tegenvallers en 

reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het surplus in de Landskas 

moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de mogelijke voorzieningen 

voor nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring. De Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te bepalen dat het reservefonds niet meer 

dan één jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), 

en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,- ($ 100.000,-). Dat zou betekenen dat het BIE 

aan de Landskas zal gaan afdragen zodra zijn balanstotaal groter is geworden dan NAƒ 830.000,- 

($ 465.000,-).” 

 

Volgens de ministeriële beschikking dagtekening 18 november 2015, nr. 2015-2700, beschikking 

reserves Bureau Intellectueel Eigendom, bouwt het Bureau vanaf 2016 reserves en 

bestemmingsreserves op. Gezien de gewijzigde omstandigheden in uitgaven en inkomsten is een 

bijstelling van de reserves tevens noodzakelijk. In de liquiditeitsbegroting 2016 en 2017 is 

opgenomen dat de opbrengsten van voorgaande jaren zullen worden aangewend om de gewenste 

investeringen in 2016-2020 en 2017-2021 te financieren. Voornoemde investeringen worden 

gefinancierd uit de bestemmingsreserves. In de meerjarenbegroting is een jaarlijkse opbouw aan 

reserves opgenomen gedurende 2017-2021. Er wordt echter opgemerkt dat, ondanks het korte 

tijdsbestek, het verzoek tot het opnieuw vaststellen van de hoogte van het reservefonds en de 

bestemmingsreserves 2016-2020, gedaan op 31 mei 2016, en goedgekeurd bij Ministeriële 

Beschikking van 14 oktober 2016 nummer 2016-2363, is herzien ten opzichte van het verzoek tot 

het opnieuw vaststellen van de hoogte van het reservefonds en de bestemmingsreserves 2017-

2021. Dit doordat de cijfers en verwachtingen enigszins zijn gewijzigd. 

 

In de Liquiditeitsbegroting 2017 zijn de inkomsten en uitgaven (inclusief investeringen) op 

maandelijkse basis met elkaar vergeleken. Door de inkomsten en uitgaven (inclusief 

investeringen) op maandelijkse basis met elkaar te vergelijken, komt duidelijk naar voren dat het 

Bureau geen liquiditeitsproblemen hoeft te verwachten. Weliswaar zal een beperkt deel van de 

reguliere inkomsten 2017 en reguliere uitgaven 2017 in 2018 plaatsvinden, doch dit doet geen 

afbreuk aan het geschetste beeld gezien inkomsten en uitgaven worden geboekt in het jaar 

waarop het betrekking heeft.  
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Door de meerjarige investeringen en kosten uit voorafgaande jaren te financieren uit resterende 

opbrengsten van voorgaande jaren hoeft het Bureau minder snel geld te lenen bij derden. Hierdoor 

wordt het risico beperkt dat het Bureau een beroep zal moeten doen op artikel 19, tweede lid 

LvBIE om solvabel te blijven. In de Liquiditeitsbegroting 2017 is, net als in de Liquiditeitsbegroting 

2016, geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’ en de post ‘Voorziening 

huisvestingskosten’, omdat het bedrag onvoorzien niet kan worden gepland in de 

liquiditeitsbegroting en het Bureau momenteel geen maandelijkse verplichting heeft tot het betalen 

van huisvestingskosten.  De verwachting is dat er na afloop en indiening van de jaarrekening 2017 

een positief saldo kan worden afgedragen aan de Landskas in 2018, mits de opbrengsten uit 

voorgaande jaren volledig worden betaald aan het Bureau in het jaar 2016 en 2017 in verband 

met de liquiditeitspositie van het Bureau. 

 

Financiële paragraaf 

In afwijking van de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel 

Eigendom en de ministeriële beschikking d.d. 18 november 2015, nr. 2015-2700, worden de 

reserves jaarlijks vanaf 2017 opgebouwd tot een bedrag van maximaal Naf. 250.000, in 2018 tot 

maximaal Naf. 375.000, in 2019 maximaal Naf. 500.000, in 2020 maximaal Naf. 625.000 en vanaf 

2021 en verder tot maximaal Naf. 750.000, jaarlijks rekening houdend met het resultaat. Het 

verschil van het resultaat minus de reserves wordt gestort in de Landskas. Inkomsten uit 

opbrengsten van voorgaande jaren zullen worden aangewend om de gewenste investeringen in 

2017 tot en met 2021 te financieren, geschat op een bedrag van ongeveer NAƒ 0,5 miljoen. De  

bestemmingsreserves worden opgebouwd uit inkomsten voorgaande jaren. De investeringen 

2017-2021 zijn dus afhankelijk van de vorderingen op derden. Rekening houdend met het bedrag 

van de geplande investeringen 2017-2021 wordt een bestemmingsreserve voor de investeringen 

tot een maximum van NAƒ 0,5 miljoen door het Bureau gevormd. Met deze opzet wordt getracht 

een gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Land ook eerder afdrachten zal kunnen 

ontvangen van het Bureau.   

 

Artikelsgewijs deel 

Artikel 4 

Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig 

geoordeeld om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in 

verschillende ambtelijke documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht 

en in de toelichting op de begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal 

plaatsvinden. Reden waarom het nuttig wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel 

heeft.  

De waarnemend Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 

De heer Rafael Boasman   1 februari 2017 
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Public announcement  
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity. 

      
Building 

permit no. 
Name Applicant Location Meetbrief 

Description 

building 

activities. 

Date Issued 

11/147 Geotec Development 
Chopin Road,  

Little Bay 
379/2006 Retaining wall 28-Feb-17 

181/16 Cyril Mazataud 

Calabash Road 

#30, Almond 

Grove, Cole Bay 

392/1995 Residential 28-Feb-17 

  

     The issued permits may be viewed at the Department of Permit, at the 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. 
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Notificatie Openbaarmaking van Adviezen 
 

 
Op grond van artikel 10 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur wordt namens de 
Minister van Algemene Zaken onderstaand advies openbaar gemaakt. Het advies is te vinden op: 
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20
Advice/Pages/default.aspx 

 

 
Raad van Advies 

 

Citeertitel Datum indiening 

 

 

1. SM- 04-16 LV Landsverordening 
actualisering en harmonisatie toezichts 
landsverordeningen CBCS (1982/16); 

 

24 februari 2017  

2. SM-05-16 LV Landsverordening 

toezicht geldtransactiekantoren 
(1981/16). 

 

24 februari 2017  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20Advice/Pages/default.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20Advice/Pages/default.aspx
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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. 8 Besluit van de 9de februari 2017 tot 

afkondiging van het Besluit van 25 

januari 2017 tot vaststelling van het 

tijdstip van inwerkingtreding van 

diverse onderdelen van de 

Invoeringsrijkswet vereenvoudiging 

en digitalisering procesrecht en 

uitbreiding prejudiciële vragen 

9 februari 2017 1 maart 2017 

 
 

 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

  

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
AB 2017, no. 4 

Landsverordening van de 19 
januari 2017 tot vaststelling van de 
Begroting van het Land Sint 
Maarten voor het dienstjaar 2017 
(Landsverordening begroting 2017) 

19 januari 2017 17 februari 2017 
met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 
2017 

AB 2017, no. 5 Regeling van de Minister van 

Algemene Zaken  

van 30 december 2016, tot 
wijziging van het 
Sanctielandsbesluit 

30 december 2016 1 februari 2017 

AB 2017, no. 6 Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 16de januari 

2017 tot aanpassing van de 

dagloongrenzen voor 2016, 

genoemd in de Landsverordening 

ongevallenverzekering en de 

Landsverordening ziekteverzekering 

in verband met de ontwikkeling van 

24 januari 2017 8 maart 2017 en 
werkt terug tot en 

met 1 januari 2016 
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de prijsindexcijfers van de 

gezinsconsumptie 

AB 2017, no. 7 Regeling van de Minister van 

Financiën van 24 januari 2017,  

tot aanpassing van de tabellen voor 

de inkomsten- en loonbelasting aan 

het prijsindexcijfer voor het 

kalenderjaar 2017       

(Regeling aanpassing inkomsten- 

en loonbelastingtabellen 2017) 

24 januari 2017 8 maart 2017 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2017 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 
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Register Afkondigingsbladen 2016 
  
  

NUMMER 
AFKONDIGINGSBL
AD 

CITEERTITEL DATUM 
BEKRACHTIGI
NG 

DATUM VAN 
UITGIFTE 

AB, 2016, no. 1 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van de 16e december 
2015, houdende nadere bepalingen 
betreffende de betaling van de loonkosten 
alsmede sociale voorzieningen van 
casinocontroleurs door de casino’s 

16 december 
2015 

28 januari 2016 

AB, 2016, no. 2 Landsbesluit van de 23ste november 2015, 
tot bepaling van de inwerkingtreding en 
afkondiging van de Landsverordening 
verhoging ouderdomspensioen en 
pensioenleeftijd 

26 november 
2015 

1 januari 2016 

AB, 2016, no. 3 Regeling van de Minister van Financiën van 
9de december 2015 tot het vaststellen van 
de kenmerken van nummerplaten, de 
nummerreeksen voor de verschillende 
categorieën motorrijtuigen en de voor de 
nummerplaten verschuldigde vergoeding 
voor het belastingjaar 2016 (Regeling 
nummerplaten 2016) 

9 december 
2015 

1 januari 2016 

AB 2016, no.4 Regeling van de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur van de 2e februari 
2016, tot vaststelling van parkeerplaats 
normering 

2 februari 
2016 

16 maart 2016 

AB 2016, no.5 Landsbesluit van de 28ste januari 2016, tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding 
van het Merkenlandsbesluit 

28 januari 
2016 

12 februari 
2016 

AB 2016, no. 6 Besluit van 27 februari 2016 tot afkondiging 
van de Rijkswet van 30 september 2015 tot 
Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te 
Nagoya tot stand gekomen Protocol van 
Nagoya inzake toegang tot genetische 
rijkdommen en de eerlijke en billijke 
verdeling van voordelen voortvloeiende uit 
hun gebruik bij het Verdrag inzake 
biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 
2012, 244 

30-Sep-16 11 december 
2015 
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AB 2016, no.7 Besluit van de 17e februari 2016  tot 
afkondiging van de Regeling van de Minister 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 november 2015, 
nr. 2015-0000668169, houdende wijziging 
van de Paspoortuitvoeringsregeling 
Caribische landen in verband met de 
verstrekking van reisdocumenten aan niet-
ingezetenen door de burgemeester van de 
gemeente Sluis 

12-Nov-15 1-Dec-15 

AB 2016, no.8 Besluit van de 17e februari 2016 tot 
afkondiging van het van besluit van de 
Minister van Infrastructuur en Milieu van 9 
september 2015, nr. IENM/BSK-
2015/128011 houdende wijziging van het 
Besluit erkende organisaties Schepenwet in 
verband met actualisatie van erkende 
organisaties 

9-Sep-15 11-Sep-15 

AB 2016, no.9 Besluit van de 17e februari 2016 tot 
afkondiging van de Regeling van de Minister 
van Infrastructuur en Milieu, van 9 
september 2015, nr. IENM/BSK-
2015/128148, tot wijziging van de Regeling 
erkende organisaties Schepenwet inzake de 
actualisering van enkele normen 

9-Sep-15 11-Sep-15 

AB 2016, no. 10 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 17e februari 2016 
houdende beperkende maatregelen tegen 
bepaalde staten, gebieden, individuele 
personen, groepen en organisaties 
(Sanctielandsbesluit 

17 februari 
2016 

31 maart 2016 

AB 2016, no. 12 Regeling van de Minister van Justitie van 
15e februari 2016 houdende wijziging van 
de Regeling indicatoren ongebruikelijke 
transacties teneinde overeenkomstig 
aanbeveling 20 van de Financial Action Task 
Force de eigen verantwoordelijkheid van 
melders te vergroten   

15 februari 
2016 

1 mei 2016 

AB 2016, no. 13 Besluit van 2 maart 2016 tot afkondiging van 
de Rijkswet van 23 december 2015, 
houdende regeling voor Nederland en Sint 
Maarten tot het vermijden van dubbele 
belasting en het voorkomen van het 
ontgaan van belasting met betrekking tot 
belastingen naar het inkomen en een 
woonplaatsfictie ter zake van erf-en 
schenkbelasting (Belastingregeling 
Nederland Sint Maarten 

23 december 
2015 

14 maart 2016 
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AB 2016, no. 14 Landsverordening van de 16e maart 2016 
tot wijziging van de Landsverordening op 
het beroep in belastingzaken 1940, de 
Landsverordening administratieve 
rechtspraak en aanverwante 
landsverordeningen (Landsverordening 
invoering hoger beroep in belastingzaken) 

18 maart 2016 30 april 2016 

AB 2016, no 15 Landsverordening van de 31ste maart 2016 
tot vaststelling van de Begroting van het 
Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2016 
(Landsverordening begroting 2016) 

31 maart 2016 1 januari 2016 

AB 2016, no. 16 Landsverordening van de 11de april 2016 
tot wijziging van de 
Pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren, de Landsverordening 
leeftijdsgrens ambtenaren en de 
Wachtgeldregeling overheidsdienaren in 
verband met verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd 

11-Apr-16 Op een per 
Landsbesluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 17 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 24ste februari 2016 tot 
vaststelling van nadere voorschriften op 
grond van artikel 6 van de Landsverordening 
beëindiging arbeidsovereenkomsten    
(Landsbesluit procedure beëindiging 
arbeidsovereenkomsten) 

24 februari 
2016 

  

AB 2016, no. 18 Landsbesluit van de 29ste april 2016 tot 
bepaling van de inwerkingtreding van de 
Landsverordening invoering hoger beroep in 
belastingzaken 

29 april 2016. 30 april 2016. 

GT 2016. no. A Landsbesluit van de 11de  april 2016, tot 
wijziging van de Landsbesluiten tot 
vaststelling van de geconsolideerde teksten 
van wettelijke regelingen deel 13 

26 april 2016. 27 april 2016. 

AB 2016, no. 19 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de tot vaststelling van 
regels inzake de bezoldiging van 
onderwijspersoneel 
(Bezoldigingslandsbesluit onderwijs) 

10 mei 2016 22 juni 2016 

AB 2016, no. 20 Regeling van de Minister van Algemene 
Zaken van 13 mei 2016 tot wijziging van het 
Sanctielandsbesluit 

13 mei 2016 14 juni 2016 

AB 2016, no. 21 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016 tot 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
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wijziging van de Regeling 
luchtvaartpersoneel vanwege verscherping 
van de internationale bevoegdheidseisen 
van luchtvaartpersoneel 

januari 2016 

AB 2016, no. 22 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van  de Regeling inschrijving en 
registratie van luchtvaartuigen, vanwege 
internationale ontwikkelingen  in de 
luchtvaart 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 23 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling luchtwaardigheid 
van luchtvaartuigen, vanwege internationale 
ontwikkelingen in de luchtvaart 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 24 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling erkenning van 
bedrijven, vanwege internationale 
ontwikkelingen  in de luchtvaart 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 25  Landsbesluit van de 15de juni 2016, tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding 
en afkondiging van de Landsverordening tot 
wijziging van de pensioenlandsverordening 
overheidsdienaren, de Landsverordening 
leeftijdsgrens ambtenaren en de 
wachtgeldregeling overheidsdienaren in 
verband met de verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd 

17 juni 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 26 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling voorbereiding en 
uitvoering van vluchten, vanwege 
internationale ontwikkelingen in de 
luchtvaart 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 27 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling vergunning tot 
vluchtuitvoering, vanwege internationale 
ontwikkelingen  in de luchtvaart 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 28 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling vluchtuitvoering 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 
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buitenlandse luchtvaartmaatschappijen met 
betrekking tot nieuwe regels tot het op 
veilige wijze uitvoeren van een vlucht in Sint 
Maarten 

AB 2016, no. 29 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot 
wijziging van de Regeling luchtwerk met 
betrekking tot de voorschriften voor het 
verrichten van luchtwerk en de afgifte van 
een vergunning voor luchtwerk 

4 maart 2016 16 april 2016 
en werkt terug 
tot en met 1 
januari 2016 

AB 2016, no. 30 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 29ste juni 2016 tot 
wijziging van het Landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen, ter uitvoering van 
de artikelen 4 en 5 van de Landsverordening 
speelvergunningsrecht hazardspelen 

30 juni 2016 12 augustus 
2016 en werkt 
terug tot en 
met        1 
januari 2010 

AB 2016, no. 31 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van11 juli 2016, nr. 2016 
/ 1430 tot vaststelling van prijzen van 
roerende goederen en bouwmaterialen vast 
te stellen in verband met 
uitzonderingstoestand of orkaanseizoen 
2016 (Regeling prijs vaststelling in verband 
met uitzonderingstoestand of orkaanseizoen 
2016) 

11 juli 2016 23 augustus 
2016 en eindigt 
op 30 
november 
2016 

AB 2016, no. 32 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 13 juli 2016 

13 juli 2016 13 juli 2016 

AB 2016, no. 33 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging 
van het Besluit van 21 juni 2016 tot 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de onderdelen B0 en 
Ea van artikel 2.6 van de Rijkswet 
aanpassing rijkswetten aan de oprichting 
van de nieuwe landen (invoering beroep in 
cassatie in belastingzaken in de Caribische 
delen van het Koninkrijk) 

4 augustus 
2016 

1 juli 2016 

AB 2016, no. 34 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging 
van de Rijkswet van 15 juni 2016, houdende 
bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten van beperkende 
maatregelen met het oog op de handhaving 
of het herstel van de internationale vrede 
en veiligheid of de bevordering van de 

4 augustus 
2016 

Op een bij 
koninklijk 
besluit te 
bepalen tijdstip 
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internationale rechtsorde dan wel de 
bestrijding van terrorisme, vastgesteld in 
het kader van het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de 
Europese Unie (Rijkssanctiewet) 

AB 2016, no. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging 
van het Besluit van houdende wijziging van 
het Schepenbesluit 2004 in verband met 
een nieuwe bevoegdheidsverdeling met 
betrekking tot het beveiligingsniveau van 
zeeschepen en de bevoegdheidsverlening 
tot vaststelling van de daarmee verbonden 
aanvullende richtsnoeren en instructies. 

4 augustus 
2016 

19 september 
2016 

AB 2016, no. 36 Regeling van de Minister van Algemene 
Zaken van 18 juli 2016, tot wijziging van het 
Sanctielandsbesluit 

18 juli 2016 22 juli 2016 

AB 2016, no. 37 Beschikking van de Minister van Algemene 
zaken van 18 juli 2016 tot vaststelling van 
een nationale sanctielijst 

18 juli 2016 22 juli 2016 

AB 2016, no. 38 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging 
van Besluit van 13 juli 2016 houdende 
aanpassing van het Besluit termijnen 
Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba in verband met de 
invoering van de Wet tot wijziging van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
de Algemene wet bestuursrecht in verband 
met vereenvoudiging en digitalisering van 
het procesrecht en van de Wet tot wijziging 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in verband met 
vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht in hoger beroep en cassatie 
(Aanpassingsrijksbesluit vereenvoudiging en 
digitalisering procesrecht) 

4 augustus 
2016 

 Dit besluit 
treedt in 
werking op het 
tijdstip waarop 
artikel IV, 
onderdeel D, 
van de 
Invoeringsrijks
wet 
vereenvoudigin
g en 
digitalisering 
procesrecht en 
uitbreiding 
prejudiciële 
vragen in 
werking treedt 
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AB 2016, no. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging 
van de Rijkswet van 13  juli  2016, houdende 
aanpassing van Rijkswetten in verband met  
de invoering van de Wet  tot  wijziging van 
het  Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en de Algemene wet 
bestuursrecht in verband met 
vereenvoudiging en digitalisering van het 
procesrecht en van de Wet  tot  wijziging 
van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in verband met  
vereenvoudiging en digitalisering van het  
procesrecht in hoger  beroep en cassatie 
alsmede in verband met  de uitbreiding van 
prejudiciële vragen aan de Hoge  Raad 
(Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en 
digitalisering procesrecht en uitbreiding 
prejudiciële vragen) 

4 augustus 
2016 

De artikelen  
van deze 
rijkswet  treden 
in werking op 
een bij 
koninklijk 
besluit  te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 40 Regulation of the Minister of Tourism, 
Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunications from July 26 2016, to 
determine the maximum wholesale price 
and maximum retail prices for petroleum 
products (Regulation maximum prices 
petroleum products) 

26 juli 2016 03 augustus 
2016 

AB 2016, no. 41 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen van de 19de  juli 2016 tot 
instelling van de Raad van Onderwijs en 
Arbeidsmarkt ( Instellingslandsbesluit Raad 
van Onderwijs en Arbeidsmarkt ) 

25 juli 2016 6 september 
2016 

Ab 2016, no. 42 Landsverordening, van 14 juni 2016 
houdende regels over de zorg voor de 
publieke gezondheid    (Landsverordening 
publieke gezondheid) 

14 juni 2016 treedt in 
werking op een 
bij landsbesluit 
te bepalen 
tijdstip. 

AB 2016, no. 43 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 4 augustus 2016 tot 
wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, 
genoemd in de Landsverordening 
ongevallen verzekering en de 
Landsverordening ziekteverzekering in 
verband met de ontwikkeling van de 
prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie 

12 augustus 
2016 

24 september 
2016 en werkt 
terug tot en 
met 1 januari 
2015 
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AB 2016, no. 44 Regeling van de Minister van Justitie van 24 
augustus 2016 
houdende wijziging van de Ministeriële 
Regeling ter uitvoering van artikel 32 van de 
Landsverordening op de justitiële 
documentatie en op de verklaringen 
omtrent het gedrag 

26 augustus 
2016 

8 oktober 2016 

AB 2016, no. 45 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 24 augustus 2016 met 
betrekking tot de indiening, de behandeling 
en de beoordeling van bezwaarschriften van 
ambtenaren (Landsbesluit bezwaarschriften 
ambtenaren 

26 augustus 
2016 

8 oktober 2016 

AB 2016, no. 46 Regeling van de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie van 11 augustus 2016, 
ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van 
het Landsbesluit sociaal-economische 
statistieken (Regeling Nationale Rekeningen 
enquête 2016) 

11 augustus 
2016 

23 september 
2016   
en werkt, zo 
nodig, terug tot 
en met 05 
september 
2016.  

AB 2016, no. 47 Regulation of the Minister of Tourism, 
Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunications from September 1st 
2016, to determine the maximum wholesale 
price and maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation maximum 
prices petroleum products) 

1 sepember 
2016 

13 september 
2016 

AB 2016, no. 48 Besluit van 13 september 2016 tot 
afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 
2016 houdende bepalingen omtrent de 
verlening van visa voor de toegang tot de 
landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) 

13 september 
2016 

Op een bij 
koninklijk 
besluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 49 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 1ste september 2016 
tot vaststelling van de eisen van 
bekwaamheid waaraan een aanvrager van 
een rijbewijs moet voldoen, alsmede ter 
instelling van de Commissie Examenrijbewijs 
en ter vaststelling van haar samenstelling en 
werkwijze (Landsbesluit inrichting 
rijexamens) 

20 september 
2016 

2 november 
2016 

AB 2016, no. 50 Besluit van 2 november 2016 tot 
afkondiging van het Besluit van 25 augustus 
2016 houdende wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in 
verband met de implementatie van Richtlijn 
2013/55/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 november 2013 tot wijziging 
van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 

2 november  
2016 

3 november 
2016 en werkt 
terug tot en 
met  18 januari 
2016 
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erkenning van beroepskwalificaties en 
Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende 
de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt (“de IMI-
verordening”) (PbEU 2013, L 354) 

AB 2016, no. 51 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, 
eerste lid, van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden tussen 
Nederland en Sint Maarten inzake de 
verdeling van de opbrengsten van het 
octrooibestel                                

17 oktober 
2016 

18 oktober 
2016 en werkt 
terug tot en 
met 10 oktober 
2010 

AB 2016, no. 52 Besluit van de 21ste november 2016 tot 
afkondiging van deCirculaire 
signaleringsprocedure Paspoortwet bij 
vermoeden van misbruik met 
reisdocumenten 

21 november 
2016 

22 november 
2016 

AB 2016, no. 53 Besluit van 15 december 2016 tot 
afkondiging van het Besluit van 15 
november 2016 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de 
Rijkssanctiewet 

15 december 
2016 

1 januari 2017 

AB 2016, no. 54 Besluit van 21december 2016 tot 
afkondiging 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 

21 december 
2016 

Op een bij 
koninklijk 
besluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 55 Besluit tot afkondiging van de Regeling van 
de Minister van Infrastructuur en Milieu, 
van 5 december 2016,  
nr. IENM/BSK-2016/273177, tot wijziging 
van de Regeling geluidniveaus aan boord 
van vissersvaartuigen in verband met het 
vervallen van de dwingende verwijzing naar 
een NEN-norm 

29 december 
2016 

1 januari 2017 

AB 2016, no. 56 Regeling van de Minister van Financiën van 
de  20ste december 2016 tot het vaststellen 
van de kenmerken van nummerplaten, de 
nummerreeksen voor de verschillende 
categorieën motorrijtuigen en de voor de 
nummerplaten verschuldigde vergoeding 

26 december 
2016 

28 december 
2016 
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voor het belastingjaar 2017 (Regeling 
nummerplaten 2017) 

AB 2016, no. 57 Regeling van de Minister van 20ste 
december 2016 tot wijziging van de Regeling 
nummerplaten 2016 in verband met het 
uitbreiden van de nummerreeks van een 
categorie motorrijtuigen  

20 december 
2016 

21 december 
2016 en werkt 
terug tot en 
met 1 
september 
2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


