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AANKONDIGING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

Bij exploot van  24 april 2013  van de ondergetekende 

deurwaarder voor burgerlijke zaken, waarvan afschrift is 

gelaten aan de officier van Justitie op Sint Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend , is ten 

verzoeke van JAMES NOEL GIBBS en MOVIN ALMANDO 

GIBBS, wonende te St. Eustatius,   en gedomicilieerd ten 

kantore van Bermon Advokaten op St.Maarten, aan 

OHARA PANDT, BEVERLY PANDT en GLENN PANDT 

allen wonende in de Verenigde Staten van Amerika, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

                                   BETEKEND: 

 

de grosse van een vonnis van het  Gerecht in eerste aanleg 

van St. Eustatius , d.d. 16 oktober 2012 / AR 2012/17 met 

bevel om binnen 2 dagen  aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

De deurwaarder, Mark J. Rabess 

 
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

Bij exploot van  22 april 2013  van de ondergetekende 

deurwaarder voor burgerlijke zaken, waarvan afschrift is 

gelaten aan de officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend , is ten 

verzoeke van de naamloze vennootschap  RESORT OF 

THE WORLD N.V. gevestigd en kantoorhoudend  op St. 

Maarten, en gedomicilieerd ten kantore van Lexwell 

Advokaten op St.Maarten, aan DAVID SCOTT 

MARWICK, wonende in de Verenigde Staten van 

Amerika, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten,  

                              BETEKEND: 

de grosse van een vonnis van het  Gerecht in eerste 

aanleg van St. Maarten, d.d. 12 maart 2013  / AR 

248/2011 met bevel om binnen 2 dagen  aan de inhoud 

daarvan te voldoen.  

De deurwaarder, Mark J. Rabess 
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ECHTSCHEIDING 

Bij vonnis van Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten is 

op 10 september 2012 (E47 van 2012) de echtscheiding 

uitgesproken tussen Louis Alphonso Jeffers “Verzoeker”, 

wonende te sint Maarten en Veda Sha 

Sampson ”Verweerster” wonende  te Verenigde Staten van 

Amerika wier huwelijk op 16 juni 2005 te Boston, 

Massachusetts werd voltrokken. 

De advocate, mr. Melinda N. Hoeve 
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DE LANDSCOURANT  
VAN SINT MAARTEN 
Jaargang 2013 

 
Beschikking van de Minister van Algemene Zaken, tot instelling van de Commissie Selectie Vertrouwenspersonen 
Integriteit 

 

 
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 

 
In overweging genomen hebbende:  
 

- dat een vertrouwenspersoon een klankbordfunctie vervult, waarbij ambtenaren advies kunnen inwinnen over 

integriteitsvraagstukken, zoals hoe om te gaan met bepaalde ethische of integriteitskwesties waar de individuele 
ambtenaar mee te maken krijgt; 

- dat de Afdeling Personeel en Organisatie via haar personeelsconsulenten op een dagelijkse basis direct contact heeft 
met de ambtenaren binnen de ministeries en daardoor goed kan inschatten wie geschikte kandidaten zijn voor de rol 
van vertrouwenspersoon; 

- dat indien daartoe de behoefte bestaat, bij een dienstonderdeel een eigen vertrouwenspersoon integriteit kan worden 

aangewezen;  
- dat het wenselijk is een commissie in te stellen die tot taak heeft de Minister van Algemene Zaken te adviseren over de 

selectie van kandidaten voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit.  
 
 
Gelet op de Landsverordening materieel ambtenarenrecht; 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
 
Artikel 1 
 
Er is een Commissie Selectie Vertrouwenspersonen Integriteit. 

 

 
Artikel 2 
 
1. De commissie heeft tot taak kandidaten voor de rol van vertrouwenspersoon integriteit voor te dragen aan de Minister van 

Algemene Zaken. 

2. De Afdeling Personeel en Organisatie selecteert per ministerie vijf kandidaten voor de rol van vertrouwenspersoon 
integriteit. 

3. De commissie zal uiteindelijk, een kandidaat benaderen voor deze vrijwillige rol van vertrouwenspersoon integriteit. 
4. Indien daartoe behoefte bestaat zal de commissie in consultatie met afzonderlijke dienstonderdelen,  een kandidaat 

voordragen voor de rol van vertrouwenspersoon voor die specifieke dienstonderdelen.  
5. Na het verkrijgen van toezegging van de kandidaat, zal de commissie per ministerie en, indien gewenst per 

dienstonderdeel, een kandidaat voordragen.  

 
  

Artikel 3 
 
Tot lid van Commissie Selectie Vertrouwenspersonen Integriteit worden aangewezen:  

a. mevrouw C. Larmonie, als Hoofd Afdeling Personeel en Organisatie; 
b. mevrouw V. Baker, vanwege haar deskundigheid als voormalig medewerker van het secretariaat van de Ministerraad, 

en; 
c. mevrouw T. Richardson, als Programmamanager integriteit bij Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en 

Koninkrijksrelaties. 
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Artikel 4 
 

De commissie  houdt op te bestaan wanneer de laatste vertrouwenspersoon is aangewezen.  
 
Artikel 5 
 
De Minister van Algemene Zaken wijst voor elk ministerie  en, indien gewenst per dienstonderdeel, een vertrouwenspersoon 
integriteit aan na overleg met de ministerraad. 

 

Artikel 6 
 
Deze beschikking wordt aangehaald als: Ministeriële beschikking Commissie Selectie Vertrouwenspersonen Integriteit. 
 
 
Artikel 7 

 
Deze beschikking treedt in werking een dag na publicatie in de Landscourant.  
  
 

 

Elfde april 2013 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 
Bezwaar: op grond van de artikelen 54 and 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak (P.B. A 2001, no. 79), 
kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking bezwaar aantekenen bij het Gerecht van Eerste Aanleg van Sint Maarten of 

bij de Minister van Algemene Zaken, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven. 
 

 


