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KAJO LARGO PRIVATE FOUNDATION 

 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

Bij besluit van het Bestuur van de 

Stichting Particulier Fonds is besloten 

de stichting per 31 december 2017 te 

ontbinden. 

 

De vereffenaar, 

Solemar International Trust Company 

(St. Maarten) N.V. 

Guana Bay Drive 15, St. Maarten 

 

 

FLORIBUNDA HOLDING N.V. 

 

In liquidatie, gevestigd te St. Maarten 

Besluit tot ontbinding: 

Bij besluit van een buitengewone  

Aandeelhouders Vergadering van de  

vennootschap is besloten per 31 december 

2017 de vennootschap te ontbinden. 

De vennootschap heeft wegens gebrek 

aan baten gelijktijdig met de ontbinding 

opgehouden te bestaan. De vereffenaar  

heeft bij zijn aantreden geen activa, 

noch schulden aangetroffen. 

 

De vereffenaar, 

STC Administrative & Management 

Services N.V., 

Falcon Drive #1, Philipsburg, St. Maarten 

 

 

FASTI FUND PRIVATE FOUNDATION 

 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

Bij besluit van het Bestuur van de  

Stichting Particulier Fonds is besloten 

de stichting per 31 december 2017 te 

ontbinden. 

 

De vereffenaar, 

Solemar International Trust Company 

(St. Maarten) N.V. 

Guana Bay Drive 15, St. Maarten 

 

 

TALON PRIVATE FUND FOUNDATION 

 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

Bij besluit van het Bestuur van de  

Stichting Particulier Fonds is besloten 

de stichting per 31 juli, 2018 te 

ontbinden. 

 

De vereffenaar, 

STC Administrative & Management 

Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 

 

 

BLUE WATERS PRIVATE FOUNDATION 

 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

Bij besluit van het Bestuur van de  

Stichting Particulier Fonds is besloten 

de stichting per 31 december 2017 te 

ontbinden. 

 

De vereffenaar, 

STC Administrative & Management 

Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 

 

 

 
TERMINATION BANKRUPTCY 

 

JAIPUR JEWELS N.V. d.b.a. 

JEWELS IN PARADISE 

 

The Court in First Instance of Sint Maarten by 

its decision of September 11, 2018 has 

completed liquidation of the bankruptcy of 

Jaipur Jewels N.V. d.b.a. Jewels in Paradise. 

 

It was not possible to make any payment to 

unsecured creditors. 

 

mr. H.A. Seferina, Trustee 

HBN Law 

W.G. Buncamper Road 33 

Philipsburg, St. Maarten 
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AANKONDIGING 

 

Bij exploot dd. 16e oktober 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier,  

ten verzoeke van Kaye Elizabeth Gibson,  

gedomicilieerd ten kantore van de gemachtigde 

advocaat mr Bokkes,  

John Mattew Steadman, zonder bekend 

adres, BETEKEND een beschikking  van 5e 

oktober 2018, geschieddende deze betekening 

en publicatie ten effecte rechtens en opdat de 

geexploiteerde van het een of ander niet 

onkundigd blijven. 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot dd. 17e oktober 2018, heb ik, 

Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 

alhier, ten verzoeke van Jeanine Aretha 

Henry, gevestigd op St. Maarten, aan Kevin 

Alfred Carty, wonende te South Reward Alhier, 

BETEKEND, een beschikking waarbij de 

echtscheiding tussen partijen op 17e september 

2018, in het openbaar is uitgesproken, 

geschieddende deze betekening en publicatie 

ten effecte rechtens en opdat de geexploiteerde 

van het een of ander niet onkundigd blijft.   

(E72/17 – SXM 380/18) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

BALLAST-NEDAM CARIBBEAN B.V. 

In ontbinding 
 

Bij besluit van de algemene vergadering is 

besloten de Vennootschap per 30 september 

2018 te ontbinden. 

De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden 

vastgesteld dat geen aan hem bekende baten 

aanwezig zijn en heeft de slotverantwoording 

ten kantore van het handelsregister en de 

Vennootschap ter inzage gelegd.  

 
De Vereffenaar  

 

AANKONDIGING 

 

Bij exploot dd. 16e oktober 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 

verzoeke van Rice Hill Gardens Home 

Owners Foundation,  

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 

kantore van Notariskantoor Mingo,  

P2J Private Fund Fondation, zonder bekend 

adres, BETEKEND een brief van voornoemd 

notariskantoor op St. Maarten, van 9e oktober 

2018, geschieddende deze betekening en 

publicatie ten effecte rechtens en opdat de 

geexploiteerde van het een of ander niet 

onkundigd blijven  

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 4e oktober 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  Michael Alheri, zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten, aan de om 

op dinsdag de 22 januari 2019 te 08:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 

eerste aanleg op St. Maarten,  

ten Raadhuize aan de Frontstreet # 58 te 

Philipsburg alhier te verschijnen, voor de 

behandeling van vorenbedoelde zaak  

Hop-Inn Enterprises N.V., te St.Maarten, 

alhier te antwoorden  

(AR 275/18 – SXM 1274/18) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 18e  maart 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier.  

Juana Josefina Ortiz Tavarez, zonder 

bekende adress alhier, aan de om op maandag 

de 25 maart 2018 te 10:20 uur voormiddag 

ter terechtzitting van het gerecht in eerste 

aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Juan Antonio 

Richardson, eiser wonende op St.Maarten, 

alhier te antwoorden (E 141/18 – SXM 328/18) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 
OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 4e oktober 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  Creative Communications LLC, 

zonder bekende woon of verblijfplaats op 

St.Maarten, aan de om op dinsdag de 22 

januari 2019 te 08:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 

op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Hop-Inn Enterprises 

N.V., te St.Maarten, alhier te antwoorden (AR 

275/18 – SXM 1274/18) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 4e oktober 2018, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen:  Maurice LLoyd, zonder bekende 

woon of verblijfplaats op St.Maarten, aan de om 

op dinsdag de 19 februari 2019 te 08:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 

eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 

aan de Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 

verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak Roof Mechanics & 

Construction B.V, te St.Maarten, alhier te 

antwoorden (AR 269/18 – SXM 1262/18) 

 

De deurwaarder S.M. APON 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 23 oktober, 2018, 

door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in 

Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 

tussen, Lloyd Clinton McEwen wonende op 

St.Maarten en Virginia Plasencio wonende 

alhier is 15e oktober 2018 uitgesproken de 

echtscheiding tussen partijen voornoemd. 

(E 79/18) 

                                                                                 

De deurwaarder, 

                                                                                 

S.M. APON 

SELECT YACHTS N.V. 

(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 

 
Bij besluit van het aandeelhouders van SELECT 
YACHTS N.V. van 22 octobre 2018  is besloten 

der vennootschap per 22 october 2018 te 
ontbinden. 
      
Tswana Nunes-Burleson 

Rice Hill Garden, Rice Hill 
Sint Marten 
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SAGICOR LIFE INC 
 

NOTICE OF THE APPLICATION OF SAGICOR LIFE INC TO TRANSFER INSURANCE 
BUSINESS TO NAGICO LIFE INSURANCE N.V. AND NATIONAL GENERAL INSURANCE 
CORP. (NAGICO) N. V. 

 
SAGICOR LIFE INC, a company domiciled in Barbados with its registered office at Cecil F de Caires 
Building, Wildey, St. Michael, Barbados and a place of business in Sint Maarten; AND NAGICO LIFE 
INSURANCE N.V. and NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. (NAGICO) N. V., both domiciled in Sint 
Maarten with registered offices at NAGICO Building, C.A. Cannegieter St. Philipsburg,  
Sint Maarten. 
 
HEREBY GIVE NOTICE: 

That application has been made to obtain 
permission from de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten for the transfer of 
the rights and obligations under certain 
insurance policies of SAGICOR LIFE INC to 
NAGICO LIFE INSURANCE N.V. and 
NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. 
(NAGICO) N.V. (the "Transfer Scheme") 
pursuant to the provisions of Article 46 of 
the Insurance Supervision National 
Ordinance (N.G. 1990, no. 77) (ISNO) as 
amended by the National Ordinance 
Actualization and Harmonization 
Supervisory Ordinances de Centrale Bank 
van Curaçao en Sint Maarten (N.G. 2015, 
no. 67). 

 

and 

That the agreements under which the 

Transfer Scheme is proposed to be effected 

shall be open to inspection by the holders of 

the life and non-life insurance policies 

proposed to be transferred until the 7th day 

of December 2018 on all business days at 

the offices of: 

SAGICOR LIFE INC 

C/o Charlisa NV 
Walter Nisbeth Road 

#99B Phillipsburg,  

Sint Maarten 

Tel: (721) 542-2070 

and 

Every holder of an insurance policy proposed to 

be transferred to Nagico Life Insurance N.V or 

National General Insurance Corp. (NAGICO) 

N.V. will receive individual notice of the 

proposed transfer by mail, together with a copy 

of the agreements under which the Scheme is 

to be effected and the actuarial reports in 

support of the Scheme. 

On receiving such individual notice: 

i .  the holder of a l ife insurance policy 
proposed to be transferred shall 
be required to notify de Centrale Bank 
van Curaçao en Sint Maarten in writing 
of any objection to the proposed 
transfer within sixty (60) days after 
the date of the notice, pursuant to 
Article 47 of the ISNO. 

i i .  the holder of a non-life insurance policy 
is entitled for a period of sixty (60) 
days fo l lowing the date of the 
not ice,  to terminate the 
indemnity insurance contract, in 
writing to Sagicor Life Inc, as from the 
61st (sixty-first) day following the date 
of the notice. Sagicor Life Inc shall 
then refund part of any prepaid 
premium proportional to that part of 
the period of insurance coverage 
that has not yet elapsed on the 
termination date. 

 

Dated this 5th day of October 2018. 

 

SAGICOR LIFE INC 

Dr. M. Patricia Downes-Grant President and 
Chief Executive Officer 

 

NAGICO LIFE INSURANCE N.V. Detlef 

Hooybeor 
Managing Director 

 

NATIONAL GENERAL INSURANCE CORP. 
(NAGICO) N.V. 
Dwayne Elgin 
Managing Director 
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No. 119-18MB/JUS 
 
 
 

 
 

 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 

De volgende medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT), worden per 1 februari 2017 voor de duur van drie jaar 
(her)benoemd als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in 
artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie: 
 

1. dhr. Kyle D.A. Elstak;  

2. dhr. John R. Wilmans;  

3. dhr. Minguel Blijden;  

4. dhr. Franklyn A. Cuffy;  

5. dhr. Alex A. Euson;  

6. dhr. Perry L. Hook;  

7. dhr. Joseph Ch. Samuel;  

8. dhr. Francisco F. Mariana; 

9. dhr. Martin O. Wilson; 

10. dhr. Noudimar J. Desbarida; 

11. dhr. Mervyn A. Butcher.  

  
 

Artikel 2 
 

1. De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen  
    van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van  
    aangelegenheden van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en  
    Telecommunicatie, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 

 
2. De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, houden zich bij de uitoefening  
    van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit worden uitgeoefend aan de  
    instructies van de hoofdofficier van justitie en van de korpschef van het Korps Politie  
    Sint Maarten.  
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Artikel 3 

 

1.  Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de 
buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengen per 
kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 

a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van die 

klachten. 

 

2.  Het diensthoofd draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens medewerkers als 
bedoeld in artikel 1.  

 

 
 

Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening en werkt terug tot en met 1 februari 
2017.  
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
                                                                                  Philipsburg, 20 juli 2018 

 
De Minister van Justitie, 
 
V.H. Cornelius de Weever   
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No. 205-18MB/JUS   

 
 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 
Gelet op: 

Artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba (hierna aangeduid als Rijkswet Politie). 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 

1. De volgende personen, werkzaam bij de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid van de Dienst 

Justitiële Inrichtingen/Dienst Vervoer en Ondersteuning, worden voor de duur van hun detachering 

en de aan hen opgedragen externe beveiligingstaken en specifieke beveiligingsactiviteiten ten 

behoeve van het gevangeniswezen van Sint Maarten aangesteld als buitengewoon agent van 

politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 4 en 7 van de 

Rijkswet Politie: 

 
- Dhr. P.C. Gerbrands, geboren op 25 juni 1970;  

- Dhr. D. Dovermann, geboren op 28 april 1982.   

 

2. De personen, bedoeld in het vorige lid, zijn bevoegd de aan hen verstrekte wapens uitsluitend 

voor dienstgebruik bij zich te dragen. De Ambtsinstructie (AB 2011, GT, no. 2) is van toepassing. 

 
 

Artikel 2 

  
Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan en wordt in de Landscourant geplaatst 
 
 
Philipsburg, 4 juni 2018 

 
 

 
De Minister van Justitie, 
 

 
V.H. Cornelius de Weever 
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No. 220-18MB/JUS 
 

 
 

 
 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 

 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 
 

 
Artikel 1 

 

De volgende personen, werkzaam bij het Uitvoeringsorgaan Sociale- en Ziektekostenverzekering 
(SZV), worden met ingang van 11 juni 2018 voor de duur van drie jaren (her)benoemd als 
buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 
en 7, van de Rijkswet Politie: 

 
1. mevr. G.M. Marlin;  

2. dhr. R.R. Richardson. 
 
 

Artikel 2 
 

De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, met de uitvoering en handhaving waarvan het SZV is 

belast, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 
 
 

Artikel 3 
 

Het hoofd van de organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agenten van politie, 
bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 

a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van die 

klachten; 

 
 

2.  Het hoofd draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van de personen, bedoeld in artikel 1.  
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Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening ervan en werkt terug tot en 11 juni 
2018.     
 

 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Philipsburg, 9 juli 2018                     
 
 
De Minister van Justitie, 
 

 
 
 
V.H. Cornelius de Weever   
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Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 

Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1 

 

Michael-Angelo Moeslikan, werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten (BTP), 

wordt voor de duur van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de 

bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 

 

 

Artikel 2 

 

De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 

strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, met de uitvoering en handhaving waarvan het BTP is 

belast, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 

 

 

Artikel 3 

 

1.  De directeur van het BTP, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agent van  

politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van  Justitie verslag 

uit over: 

c. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

d. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van die 

klachten; 
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2. De directeur van het BTP draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens  

    medewerker als bedoeld in artikel 1.  

 

 

Artikel 4 

 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.  

 

 

Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Philipsburg, 9 juli 2018                    

 

 

De Minister van Justitie, 

 

 

 

 

V.H. Cornelius de Weever  
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No. 294-18MB/JUS 
 
 

 
 

 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 

 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 

 

 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1 
 

De heer Yelfi Daniel Blais-Bute werkzaam bij de Inspectiedienst van het Ministerie van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT), wordt voor de duur van drie jaar 
benoemd als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, 
leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie: 
 

 
Artikel 2 

 

1. De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen  
    van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van  
    aangelegenheden van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en  
    Telecommunicatie, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 
 
2. De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, houdt zich bij de uitoefening  

    van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit worden uitgeoefend aan de  
    instructies van de hoofdofficier van justitie en van de korpschef van het Korps Politie  
    Sint Maarten.  
 

Artikel 3 
 

1.  Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de 

buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per 
kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt 

van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van 

die klachten. 

 
2.  Het diensthoofd draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens medewerker als 

bedoeld in artikel 1.  
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Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening.  
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                  Philipsburg, 22 augustus 2018 

 
                      

 
 
De Minister van Justitie, 
 

 
 
V.H. Cornelius de Weever   
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Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 

 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

(hierna aangeduid als Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 

 
Artikel 1 

 

De heer Howard Steven George Villarreal, geboren op 11 november 1984 te Curaçao, werkzaam als 
inspecteur bij het ministerie van Volkhuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur  
(VROMI), wordt voor de duur van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt 
over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 

 

 

Artikel 2 

 
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving, waar met de handhaving en uitvoering het ministerie 
van VROMI is belast. 
 

Artikel 3 

  
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de buitengewoon 
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie 
verslag uit over: 
 de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van 

de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

 het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die 
klachten. 
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Artikel 4 

 

Dit besluit treedt per direct in werking en is geldig tot 4 juli 2021.  
 
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
 
 
                                                                                  Philipsburg, 11 juli 2018 
 
 
De Minister van Justitie, 

 
 
 
 

V.H. Cornelius de Weever  
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No. 235-18MB/JUS 
 

 
 

 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 

 
 
Gelet op: 

Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

 

BESLUIT: 
 
 

 
Artikel 1 

 
Michael-Angelo Moeslikan, werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten (BTP), 

wordt voor de duur van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 
 

 

Artikel 2 
 

De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, met de uitvoering en handhaving waarvan het BTP is 
belast, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen. 
 
 

Artikel 3 
 

1.  De directeur van het BTP, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agent van  
politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van  Justitie verslag 
uit over: 
c. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt 

van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

d. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van 

die klachten; 

 
 
 

2. De directeur van het BTP draagt voorts zorg voor een tijdige herbenoeming van diens  
    medewerker als bedoeld in artikel 1.  
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Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.  
 
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                  Philipsburg,                      
 

 
De Minister van Justitie, 
 

 
 
 

V.H. Cornelius de Weever  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


