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MEDEDELING 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling 

en Arbeid: 
Sinds heden is de „National HIV and AIDS Workplace Policy‟ 
online te vinden op de overheidswebsite van Sint Maarten: 
 
http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/D
epartmentofLabor/Pages/Notices.aspx 
 

 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

 
Ministry of Public Health, Social Development and 
Labor: 
As of today the National HIV and AIDS Workplace Policy is 

digitally accessible on the Sint Maarten government 

webpage: 
 
http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/D
epartmentofLabor/Pages/Notices.aspx 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij exploot van 2 september 2013, waarvan een 

afschrift aan de E.A. Heer Officier van Justitie op Sint 
Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder, voor 

burgerlijke zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg Sint 
Maarten, ten verzoeke van Julius Thomas,  vonnis van 
het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, 
van 10 juni 2013, is de echtscheiding uitgesproken 
tussen, wonende op Sint Maarten, Julius Thomas en 
Paula Proctor, wonende in de U.S.A., wier huwelijk op 8 
juni 1993 te Anguilla, werd voltrokken. 

                                                                                 
De deurwaarder, S.M. Apon 

 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij exploot van 2 september 2013, waarvan een 
afschrift aan de E.A. Heer Officier van Justitie op Sint 
Maarten, heb ik, Solange M. Apon, deurwaarder, voor 
burgerlijke zaken bij het Gerecht in Eerste Aanleg Sint 
Maarten, ten verzoeke van Vincent Joseph Leonard,  
vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
Sint Maarten, van 21 maart 2012, is de echtscheiding 

uitgesproken tussen, wonende op Sint Maarten, Vincent 
Joseph Leonard en Tomasa Solano, wonende in 
Nederland, wier huwelijk op 31 juli 1996 te Sint Maarten, 
werd voltrokken. 

 
De deurwaarder S.M. Apon 

 

http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/DepartmentofLabor/Pages/Notices.aspx
http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/DepartmentofLabor/Pages/Notices.aspx
http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/DepartmentofLabor/Pages/Notices.aspx
http://www.sintmaartengov.org/Government/vsa/DepartmentofLabor/Pages/Notices.aspx
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 3 september 2013, afschrift waarvan is gelaten aan 
de Officier van Justitie op Sint Maarten,  heb ik, Solange M. 
Apon, deurwaarder op Sint Maarten, alhier, ten verzoeke 
van Island Estates N.V., gevestigd op Sint Maarten, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Monique Hofman-

Ruigrok, aan Neem N.V., zonder bekend adres binnen of 
buiten Sint Maarten, 
 

BETEKEND 
 
een grosse van een VONNIS van het Gerecht in Eerste 

Aanleg, zittingsplaats Sint Eustatius, van 14 mei 2013, 

met het bevel om binnen twee (2) dagen na betekening 
van gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder S.M. Apon 
 
 

 
OPROEPING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 

van 6 juni 2013, afschrift waarvan is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Solange M. 
Apon, deurwaarder op Sint Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN 
 
Lucretia Mitchel, zonder bekende adres op Sint  Maarten, 

om op dinsdag, 3 september 2013 te 08:30 uur 
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
Sint Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, 
om op de vordering van Jones Lewis, gedomicilieerd ten 
kantore van mrs. Shaira Bommel & Dagmar Daal, gevestigd 
op Sint Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 66/13) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 
 
 

 
OPROEPING 

 

Bij exploot van 6 september 2013, heb ik, Solange M. 
Apon, deurwaarder op Sint Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN 
 
Stephen Andrew Moulton, wonende op Sint Maarten, om 
op dinsdag, 17 september 2013 te 08:30 uur 

voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
Sint Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, 
om op de vordering van RBC Royal Bank N.V., 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Monique Hofman-
Ruigrok, gevestigd op Sint Maarten, alhier, te antwoorden. 
(AR 112/13) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 
 
 

 

 
OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 6 september 2013, afschrift waarvan is gelaten aan 
de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Solange 
M. Apon, deurwaarder op Sint Maarten, alhier, 
 

OPGEROEPEN 

 
Felix Alberto Rondon, zonder bekende adres op Sint 
Maarten, om op dinsdag, 10 december 2013 te 08:30 
uur voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op Sint Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Dawn Beach 

Estate Lots Foundation, gedomicilieerd ten kantore van 

mr. Mohammed Aynan, gevestigd op Sint Maarten, alhier, 
te antwoorden. (AR 73/13) 
 
De deurwaarder S.M. Apon 
 
 

 
OPROEPING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploot 
van 2 september 2013, afschrift waarvan is gelaten aan 

de Officier van Justitie, heb ik, Solange M. Apon, 

deurwaarder op Sint Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN 
 
Vernon Raphael Hassell, zonder bekende adres op 
Saba, om op dinsdag, 10 december 2013 te 09:00 uur 
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 

Saba, ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op 
de vordering van Eric van Putten & Mary van Putten, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Cor Merx, gevestigd 
op Sint Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 09/13) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot van 6 september 2013, heb ik, Solange 
M.Apon, deurwaarder op Sint Maarten, alhier.  

 
OPGEROEPEN 

 
Innovated Solution Management N.V. h.o.d.n. Key 
Real Estate, kantoorhoudende aan de Welfare Road # 
40B te Cole Bay, om op dinsdag, 17 september 2013 te 

08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in 

eerste aanleg op Sint Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van RBC 
Royal Bank N.V., gedomicilieerd ten kantore van mr. 
Monique Hofman-Ruigrok, gevestigd op Sint Maarten, 
alhier, te antwoorden. (AR 112/13) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 
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AANKONDIGING 
 
 Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 2 september 2013, heb ik, Ervin A. Arrindell, 
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, gevolg gevende aan een beschikking van de E.A. 
Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van 12 augustus 
2013,  
 

OPGEROEPEN 
 
EYANCA VALMOND, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van: 
maandag 30 september 2013, des voormiddags te 
09.00 uur;  

ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door; 

DOROTHEE CLEOPATRE LAURENCE & HENRI ALBERT 
ILLIS, gedomicilieerd op Sint Maarten in de Soualiga 
Building, ten kantore van de advocaten mr. R.F. Gibson Jr., 
& mr. S.H.M. Ibrahim, tegen haar ingestelde vordering te 
antwoorden. E.J. No: 93/13 
  

De deurwaarder voornoemd, E.A. Arrindell   
 

 
 

 
 

 

ECHTSCHEIDING 
 
Bij beschikking gewezen op 10 juni 2013, door de E.A. 

heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats Sint Maarten, tussen, Henso Claude en 
Adenise Charles, wonende op Sint Maarten, is 
uitgesproken de echtscheiding tussen partijen voornoemd. 
 
De deurwaarder S.M. Apon 
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MINISTERIELE BESCHIKKING 
 

Van 13 december 2012 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 
TELECOMMUNICATIE 

 

 

 

      Overwegende:  

 

      - het verzoek d.d. 20 februari 2012, ondertekend door mevrouw Ursel Biabiany-Gumbs, Managing Director 

        van Viper Services (Security Consulting & Management); 

      - het advies van het Hoofd van de Dienst Scheepvaart 

 

      Gelet op: 

 -  artikel 5a van de Regeling erkende organisaties Schepenwet; 

 -  paragraaf 4.3, Hoofdstuk XI-2, van de bijlage van het SOLAS-verdrag; 

 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

Artikel 1 
 

  Viper Services (Security Consulting & Management) aan te wijzen als de Erkende Beveiligings Organisatie 

      (“Recognized Security Organization” (RSO)), in de zin van artikel 5a van de Regeling erkende organisaties 

      Schepenwet, voor Sint Maarten, onder de voorwaarde dat: 

 

a. Viper Services (Security Consulting & Management) onder toezicht en aanwijzing van de Dienst 

          Scheepvaart, werkzaamheden uitvoert in het kader van de beveiliging van havenfaciliteiten, volgens 

          de Internationale Code voor de veiligheid van schepen en havenfaciliteiten (International Ship and 

          Port Facility Security Code - ISPS); 

b. Viper Services (Security Consulting & Management) adviezen zal uitbrengen aan bedrijven of 

havenfaciliteiten met betrekking tot beveiligingsaangelegenheden, inclusief risico-analyses en  

beveiligingsplannen van havenfaciliteiten, zoals vermeld in paragraaf 4.3 van bijlage 1, onderdeel b 

van het SOLAS-verdrag; 

c. de Overheid geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade, van welke aard dan ook, die verband 

 houdt met handelingen en transacties van Viper Services (Security Consulting & Management); 

d. er geen kosten mogen voortvloeien voor de Overheid, verband houdende met handelingen en  

 transacties van Viper Services (Security Consulting & Management) . 
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Artikel 2 

 

Bij het niet naleven van de in artikel 1 genoemde voorwaarden, of op grond van artikel 6 van de Regeling  

erkende  organisaties Schepenwet, kan de aanwijzing, worden ingetrokken. 

 

 

 

Artikel 3 

 

De aanwijzing wordt verleend voor een periode van 2 jaar en kan op verzoek, na een evaluatie van de verrichte 

werkzaamheden, verlengd worden. 

 

 

Artikel 4 

 

  Deze regeling treedt in werking na dagtekening dezes. 

 

 

 

 

  De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

  Verkeer en Telecommunicatie 

  d.d. 13 december 2012 
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MINISTERIELE BESCHIKKING 
 

Van 15 januari 2013 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
 

      Overwegende:  

 

      dat de samenstelling van de Commissie havenbeveiliging opnieuw dient te worden vastgesteld; 

 

      Gelet op: 

 

      artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit Commissie havenbeveiliging; 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 

 

Artikel 1 
 

      Met ingang van 1 december 2012 te benoemen als lid van de Commissie havenbeveiliging: 

 - de heer L. Winston Salomon, Commandant bij de Dienst Brandweer, tevens coördinator rampenbestrijding; 

      - de heer Paul T.C. Martens, Sectiehoofd Rampenbestrijding bij de Dienst Brandweer; 

      - de heer Claudius Carty, waarnemend Sectiehoofd Scheepvaart bij de Dienst Lucht- en Scheepvaart; 

 - de heer Edson Kirindongo, Hoofd Steunpunt bij de Kustwacht Sint Maarten; 

 - mevrouw Cheryl Shewpersad, Jurist bij de Dienst Lucht- en Scheepvaart. 

 

 

Artikel 2 

 

      a. Aan te wijzen als voorzitter van de Commissie havenbeveiliging: de heer L. Winston Salomon, voornoemd. 

      b. Aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Commissie havenbeveiliging: de heer Carl John, Commissaris 

          bij het Korps Politie Sint Maarten. 

 

 

Artikel 3 

 

      Bovengenoemde leden die van functie veranderen of de functie niet meer bekleden, worden geacht geen leden 

      meer te zijn van de Commissie Havenbeveiliging. 

 

 

      De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

      Verkeer en Telecommunicatie 

      d.d. 15 januari 2013 
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MINISTERIELE BESCHIKKING 
 

Van 27 maart 2013 
 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
 

 

 
   Overwegende: 

 

dat het wenselijk is het Hoofd van de Dienst Luchtvaart, van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie, mandaat te verlenen teneinde namens de Minister van Toerisme, Economische  

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, onderstaande bewijzen, vergunningen en ontheffingen af te geven, te 

wijzigen, te verlengen, te schorsen of in te trekken; 

 

  Gelet op: 

 

- De Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no 151); 

- Het Landsbesluit Toezicht Luchtvaart (P.B. 2003, no. 56); 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

  Artikel 1 

  In deze beschikking wordt verstaan onder: 

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen; 

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

  Hoofd: het Hoofd van de Dienst Luchtvaart,- Scheepvaart en Maritieme Zaken, van het Ministerie van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

  Ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem ressorterende functionarissen. 

 

  Artikel 2 

  1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te allen tijde 

      intrekken. 

  2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit 

      van de minister. 

  3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen. 
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      Artikel 3 

      Aan het Hoofd wordt mandaat verleend met betrekking tot de afgifte, schorsing, wijziging, verlenging of 

      intrekking van onderstaande bewijzen, vergunningen en ontheffingen: 

  

 

1. bewijzen van inschrijving in het nationaliteitsregister als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

 

2. bewijzen van luchtwaardigheid af te geven, schorsen of intrekken van Sint Maartense luchtvaartuigen, als 

bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

3. bewijzen van gelijkstelling van buitenlandse bewijzen van luchtwaardigheid, af te geven, schorsen en 

intrekken als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

4. bewijzen van bevoegdheid of gelijkstelling af te geven, als bedoeld in artikel 7 eerste en tweede lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

 

5. bewijzen van bevoegdheid als grondwerktuigkundige af te geven, schorsen en in te trekken als bedoeld in 

artikel 7, derde lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

6. bewijzen van bevoegdheid t.a.v. luchtverkeersdienstverlening, af te geven, schorsen en in te trekken als 

bedoeld in artikel 7, vierde lid van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

7. bewijzen van gelijkstelling van buitenlandse bewijzen van bevoegdheid te kunnen afgeven, schorsen en in 

te trekken als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

8. buitenlands bewijs van bevoegdheid of van gelijkstelling af te geven, als bedoeld in artikel 7, zesde lid van 

de Luchtvaartlandsverordening; 

 

9. een houder van een niet-Sint Maartense bewijs van bevoegdheid een beperking of verbod met betrekking 

tot het bedienen van een luchtvaartuig opleggen, als bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

 

10. vergunning tot vluchtuitvoering ter voorbereiding en uitvoering van verkeersvluchten af te geven, als 

bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

11. vergunning te verlenen ten behoeve van: 

a. het verrichten van luchtwerk, als bedoeld in artikel 13 van de Luchtvaartlandsverordening; 

b. het verrichten van een bijzondere activiteit in de lucht welke hetzij als een vervoersvlucht hetzij als een 

niet-vervoersvlucht is aan te merken doch van commerciële aard is, als bedoeld in artikel 14 van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

c. het uitvoeren van rondvluchten, als bedoeld in artikel 15 van de Luchtvaartlandsverordening; 

d. het vervoeren of te doen vervoeren van ontplofbare stoffen of andere gevaarlijke stoffen, radioactieve 

stoffen, vuurwapens of oorlogsmateriaal, als bedoeld in artikel 16 van de Luchtvaartlandsverordening; 

 

12. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderderdeel b van de 

Luchtvaartlandsverordening, t.a.v. luchtvaartuigen: 

a. die niet zijn voorzien van een geldig bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3; 

b. die niet voorzien van een nationaliteitskenmerk en een inschrijvingskenmerk overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 4; 

c. die niet zijn voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 5, en geldig voor 

het gebruik dat van het luchtvaartuig wordt gemaakt; 

d. die niet in luchtwaardige toestand verkeren; 
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13. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Luchtvaartlandsverordening, om particulier 

vervoer te verrichten met een luchtvaartuig met een toegelaten startmassa van meer dan 2000 kg; 

 

14. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 26, tweede lid, onderdeel b, van de Luchtvaartlandsverordening 

om: 

a. met een luchtvaartuig op te stijgen of een luchtvaartuig te doen opstijgen anders dan van een 

luchtvaartterrein; 

b. met een luchtvaartuig te landen of een luchtvaartuig te doen landen anders dan op een luchtvaartterrein; 

c. een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein in te richten voor het opstijgen en landen van 

luchtvaartuigen; 

 

15. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Luchtvaartlandsverordening om: 

a. boven het territoir van Sint Maarten luchtvaartvertoningen of luchtvaartwedstrijden te houden; 

b. boven het territoir van Sint Maarten deel te nemen aan een vertoning of een wedstrijd als bedoeld in sub 

a; 

16. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 37, tweede  lid, onderdeel b, van de Luchtvaartlandsverordening 

     om: 

a. op een luchtvaartterrein bouwwerken, masten of andere opstallen op te richten of te hebben dan wel 

gewassen te planten of te hebben; 

b. op een luchtvaartterrein roerende zaken te hebben of graafwerk te verrichten, anders dan in verband met 

de dagelijkse exploitatie of het periodiek onderhoud van het luchtvaartterrein; 

 

17. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening ten aanzien 

     van de exploitant van een luchtvaartterrein, een luchtvaartterrein te gebruiken of te doen of te laten 

     gebruiken: 

a. in strijd met de voorschriften  en beperkingen bij de aanwijzing gesteld; 

b. in strijd met de door de Minister genomen maatregel, bedoeld in artikel 41 van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

c. voor andere doeleinden, dan die, welke verband houden met de exploitatie van het luchtvaartterrein; 

 

18. ontheffing te verlenen, als bedoeld in artikel 40 tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening ten aanzien van 

     de gezagvoerder van een luchtvaartuig, een luchtvaartterrein te gebruiken of te doen gebruiken: 

a. in strijd met de voorschriften  en beperkingen bij de aanwijzing gesteld; 

b. in strijd met de door de Minister genomen maatregel,  bedoeld in artikel 41 van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

 

19. ontheffingen te verlenen van de bij of krachtens hoofdstuk 5 vluchtuitvoering, gestelde verboden of geboden, 

     als bedoeld in artikel 111 van het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

 

20. certificaat luchtvaartterrein af te geven, te verlengen van de geldigheidstermijn, te vernieuwen, schorsen en in 

      te trekken, als bedoeld in artikel 173, eerste lid, van het Landsbesluit toezicht luchtvaart. 

 

  Artikel 3A 

 Onder uitoefening van de in deze beschikking vermelde bevoegdheden wordt tevens verstaan: 

1. het verrichten van alle nodige voorbereidingsbehandelingen; 

2. het verlenen van toestemming op basis van reciprociteit aan buitenlandse vervoerders die willen vliegen op 

geregelde of ongeregelde basis binnen, naar of uit Sint Maarten, zoals vermeld in de Internationale 

Overeenkomsten.  

 

    Artikel 4 

1. Het Hoofd kan ondermandaat verlenen aan de technisch inspecteurs werkzaam bij de Sectie Luchtvaart 

teneinde namens hem de bewijzen van inschrijving en bewijzen van luchtwaardigheid, bedoeld in artikel 3,  
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eerste en tweede lid, te verlenen, te vernieuwen en te verlengen. 

2. Het Hoofd kan aan de ondermandatering schriftelijke voorwaarden verbinden. 

 

       Artikel 5 

1. Het Hoofd kan ondermandaat verlenen aan de vliegtechnisch inspecteurs werkzaam bij de Sectie Luchtvaart 

    teneinde namens hem de bewijzen van bevoegdheid voor leden van het stuurhutpersoneel, bedoeld in 

    artikel 3, vierde lid te verlenen, te vernieuwen en te verlengen. 

2. Het Hoofd kan aan de ondermandatering schriftelijke voorwaarden verbinden. 

 

       Artikel 6 

1. Het Hoofd kan ondermandaat verlenen aan de inspecteurs luchtverkeersbeveiliging en operatie 

    luchtvaartterreinen werkzaam bij de Sectie Luchtvaart teneinde namens hem de bewijzen van bevoegdheid  

    ten aanzien van luchtverkeersdienstverlening, bedoeld in artikel 3, zesde lid, te vernieuwen en te  

    verlengen. 

2. Het Hoofd kan aan de ondermandatering schriftelijke voorwaarden verbinden. 

 

 

      Artikel 7 

1. De gemandateerde oefent de op grond van artikel 3 aan hem gemandateerde of op grond van artikel 3A, 4, 

    5 of 6 aan hem in ondermandaat verleende bevoegdheid niet uit in die gevallen, waarin hij die bevoegdheid 

    jegens zichzelf zou moeten uitoefenen. 

2. De in lid 1 genoemde bevoegdheid wordt uitgeoefend door respectievelijk de minister of, in geval van 

    verlening van de bevoegdheid in ondermandaat, de mandaatgever, die de bevoegdheid in ondermandaat 

    heeft verleend. 

 

      Artikel 8 

       Een document ter uitvoering van de in mandaat verleende bevoegdheden als bedoeld in artikel 3  

       vermeldt aan het slot: 

       De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 

       Namens deze, 

       Het Hoofd van de Dienst Luchtvaart, van het Ministerie van TEZVT 

 

      Artikel 9 

      Een document ter uitvoering van de in ondermandaat verleende bevoegdheden als bedoeld in artikel 4, 5 en 6 

      vermeldt  aan het slot: 

      De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 

      Namens deze, 

      De technische inspecteur, de vliegtechnische inspecteur, dan wel de inspecteur luchtverkeersbeveiliging en 

      operaties luchtvaarttereinen van het Ministerie van TEZVT, Sectie Luchtvaart 

 

       Artikel 10 

      Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na plaatsing in het Afkondiginsblad. 

 

       Artikel 11 

       Deze beschikking wordt aangehaald als: Ministeriele Beschikking mandaat Luchtvaart Landsverordening en 

       Landsbesluit Toezicht Luchtvaart. 

 

       De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

       Verkeer en Telecommunicatie 

       d.d. 27 maart 2013 

 

 

 



      LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013,  nummer 19, 13 september 2013 pagina 11 

 
 

 

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 – twee 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; en, 

2. in werking getreden wettelijke regelingen. 

 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2013, no. 32 
 
 

Landsbesluit remuneratie en 
presentiegeld Algemene Rekenkamer 

6 augustus 2013 18 september 2013 

AB 2013, no. 33 
 
 

Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 2e augustus 2013 
tot wijziging van het Instellingsbesluit 
Commissie Koninklijke 

Onderscheidingen in verband met de 
verhoging van de vergoeding van 

werkzaamheden 

6 augustus 2013 18 september 2013 

 
   

 

 
 

 
2 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum 
inwerkingtreding 

AB 2013, no. 25 Regeling van de Minister van 
Algemene Zaken van de 10e juni 2013 
tot wijziging van het model voor 

stembiljetten 

10 juni 2013 23 juli 2013 

AB 2013, no. 29 
 

Regeling van de Minister van 
Algemene Zaken van de 23e juli 2013, 
tot instelling van de Stuurgroep 
Nationale Ontwikkeling 

23 juli 2013 4 september 2013 

AB 2013, no. 30 
 

Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 18e juli 2013 tot 
wijziging van het Landsbesluit 
inrichting en organisatie secretariaat 
Raad van Advies in verband met een 
aanpassing van het formatieplan 

18 juli 2013 30 augustus 2013 


