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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 12e september 2018, 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,
ten verzoeke van LAURENCE ALBERT WOLFE,
wonende op Sint Maarten, die voor deze zaak
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten
kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan de
Kudu Drive # 2 te Belair, ten kantore van BZSE
Attorneys at Law|Tax Lawyers, en gemachtigd
mr. J.G. Snow, ten laste van MALCOLM
TIMOTHY NURSE, wonende op Sint Maarten
BETEKEND:
VONNIS
VAN
HET
GEMEENSCHAPPELIJKE HOF VAN JUSTITIE
VAN ARUBA, CURACAO, SINT MAARTEN EN
VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA,
beschikking dd. 17e november 2017.

Bij exploot van 14e januari 2021, 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,
ten verzoeke van de rechtspersoonlijkheid
bezittende stichting RED POND HOME
OWNERS FOUNDATION, gevestigd op Sint
Maarten die voor deze zaak tot het uiteinde der
executie domicilie kiest ten kantore van mij,
deurwaarder, alsmede aan de Bush Road # 22
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
Bermon Law & Legislative Services, en
gemachtigd de advokate mr. M.M. HofmanRuigrok,
ten laste van SANTANA REAL
ESTATE
LTD.,
EEN
RECHTSPERSOON
OPGERICHT NAAR HET RECHT VAN NEVIS,
WEST
INDIES,
DOMICILIE
GEKOZEN
HEBBENDE TER ADRESSE VAN DE HEER
JEAN MENTON, zonder bekende woonplaats,
vestigingsplaats of kantooradres te Sint
Maarten
BETEKEND: CONSERVATOIRE BESLAG VAN
HET
GERECHT
IN
EERSTE
AANLEG,
beschikking dd. 5e januari 2021.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING
Bij exploot dd. 8e januari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Eubald Stephenson
Graham, thans zonder bekende woon-of
verblijfplaats hoer te lande, aan de om op
maandag de 8e maart 2021 te 15:45 uur
namiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Marlene Leon,
gedomicilieerd ten kantore van mr. R.
Groenevedlt, te antwoorden (E 121/20 – SXM
202001245)
De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De deurwaarder,
Mark John Rabess

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 02

Datum: 22 januari 2021
Pagina

OPROEPING
Bij exploot dd. 14e januari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Dominique Nicolas
D’Aprile,
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats op St.Maarten, aan de om op
dinsdag de 9e maart 2021 te 08:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van De vennootschap naar
het recht van Delaware Blue Palm
Management LLC, gedomicilieerd ten kantore
van mrs. Nancy R. Joubert en Jason J. Rogers,
te antwoorden (AR 239/20 – SXM 202001262)
De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

OPROEPING
Bij exploot dd. 14e januari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: De aandeelhouderbestuurde vennootschap vennootschap El
Chulo Diner A.B.V. hodn Nick’s Cafe,
voorheen gevestigd aan de Airport Road, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op St.Maarten,
aan de om op dinsdag de 9e maart 2021 te
08:30 uur voormiddag ter terechtzitting van
het gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van De
vennootschap naar het recht van Delaware
Blue Palm Management LLC, gedomicilieerd
ten kantore van mrs. Nancy R. Joubert en Jason
J. Rogers, te antwoorden (AR 239/20 – SXM
202001262)
De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem
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OPROEPING
bij exploot van de 12e januari 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 16e december
2020 van de E. A. Rechter in het Gerecht in
Eerste Aanleg,
HERFA ARTH FINDLEY, zonder bekende
woonplaats alhier, doch feitelijk verblijvende
aan de Montevideo Road # 79 te Sint Maarten,
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 29 januari
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
SANDRA SARGEANT-WOODS EN MARCEL
ANDRE ALMONT SARGEANT, wonende in de
Verenigde Staten en gedomicilieerd aan de Bush
Road # 26, Unit 2.10 in Philipsburg, ten kantore
van de gemachtigde advokate mr. Peggy Ann
Brandon
KG 193/2020 – SXM202001199
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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Immigratie en Naturalisatiedienst
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
heeft bij beschikking van 19 januari 2021
ingevolge artikel 14, lid 1 van de Rijkswet op
het Nederlanderschap het Nederlanderschap
ingetrokken van Wesley Virgile, geboren op
24 februari 1991 te L’Azile (Haïti).
Tegen deze beschikking kan bezwaar worden
gemaakt bij de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid door betrokkene in persoon, zijn
wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzonder
gemachtigde of een advocaat, indien deze
verklaart
daartoe
bepaaldelijk
te
zijn
gevolmachtigd. Een gemotiveerd bezwaarschrift
dient schriftelijk te worden ingediend binnen zes
weken na de dag waarop de beschikking is
bekendgemaakt en dient te worden verzonden
naar het navolgende adres: IND, Directie Asiel
& Bescherming, A & B Den Haag, Team 3, Team
Naturalisatiefraude, Postbus 4, 9560 AA, Ter
Apel. Op ditzelfde adres kan door betrokkene of
zijn gemachtigde de schriftelijke beschikking
worden opgevraagd.
FAILLISSEMENT
In de faillissementen van
HYPNOTIC HOTEL & ENTERTAINMENT N.V.
en
JMC INVESTMENTS & HOLDINGS
INTERNATIONAL N.V.
is op 18 januari 2021 de door de rechtercommissaris
goedgekeurde
uitdelingslijst
gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in
Eerste Aanleg te Sint Maarten ter inzage van de
crediteuren.
mr. M.R.B. Gorsira,
curator
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ECHTSCHEIDING
Bij exploot van 14e januari, 2021, heb ik
Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor
houdende aan de Front Street # 115 op St.
Maarten, alhier, ten verzoeke van, Glerah
Serafina Masesima Isidora, vonnis van het
gerecht
in
Eerste
Aanleg,
zittingplaats
St.Maarten, van de 2e november 2020 waarvan
de echtscheiding is uitgesproken tussen Glerah
Serafina Masesima Isidora
wonende op
St.Maarten, Alhier en Melvin Eumberto
Rosario Inirio, wonende alhier. (SXM 36/20)
De deurwaarder,
Solange Monique Apon

LIQUIDATIE
PACIFIC TRUST COMPANY N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders
PACIFIC TRUST COMPANY N.V.
van 20 januari 2021 is besloten
vennootschap per 20 januari 2021 te
ontbinden.
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST
COMPANY N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten

van
der
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MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION
OF THE 4th January 2021
MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT
NR.: 2021/1
Considering:


That the Minister of Education, Culture, Youth and Sport shall publish annually a list with studies
based on the short to medium term labor market needs and demands of Sint Maarten.

Given:



National Ordinance on study allowance (Landsstudietoelagenregeling A.B. 2010, GT no. 1 en
A.B. 2010, GT no. 30)
Article 13 paragraph 3 on the policy as described in the draft Island Study Financing Ordinance
Sint Maarten.
HAS DECIDED:

Article 1
The listing of educational qualifications, professions and job titles in the 2021 Study Financing Priority
List (in annex 1 of the Ministerial Decision) is hereby established for the academic year 2021-2022.
Article 2
1. The listing pursuant to article 1 shall be referred to as the 2021 Study Financing Priority List.
2. The 2021 Study Financing Priority List shall be published in the National Gazette, local
newspapers, government information pages, study financing website and other necessary
forms of publication media.
Article 3
This administrative decision shall go into effect retroactively on October 31, 2020.

Philipsburg, 04 januari 2021
Minister of Education, Culture, Youth and Sport
Objection:
A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on the basis of article 55 jo
56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six
weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative
authority that made the administrative decision.
Appeal: Instead of a note of objection persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of National Ordinance
on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of
First Instance St. Maarten within 6 weeks after the day of sending or issuance of this letter.
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Accountants
Accountancy and Control (Tax Inspectors: NL)
Air conditioning and Refrigeration technicians
Aircraft Maintenance
Anesthesia Assistants
Anesthesiologists
Anthropologists
Archive Specialist (MA level)
Architects
Aviation Management
Child Psychiatrists (MA Level)
Coastal and Marine Management
Commercial Pilots
Communication Specialists
Computer Specialists:
Cyber Security, Programmers, Software Developers,
Systems/Network Administrators, Database Science,
Telecommunication
Data Analysts
Construction Management/Specialists (AA/BA)
Culinary Arts (Chefs BA)
Curriculum Developers (MA)
Dental Hygienists
Disaster and Emergency Management
Economist
Electricians
Engineers:
Agricultural, Civil, Electronic, IT-Network, Mechanical
and Telecommunication
Entrepreneurship
Environmental Science
Epidemiologists
Fabricators (Metal/Fiberglass)
Finance-/ Finance and Control Specialists (BA/MA)
Health Care Management
Human Resource Specialists
Journalists
Lawyers (NL):
General, Fiscal, Internet/ Intellectual Property/ICT,
Legislative
Legal secretaries/Judicial Assistants
Marketing Specialists
Media and Entertainment Management
Medical Specialists:
Cardiologists, Dentists, Dental Surgeon, Dermatologist,
Ear Nose and Throat Specialist, Emergency Physicians,
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Gastroenterology, General Surgeons, Gynecologists,
Internists,
Neurologists, Neurosurgeon, Ophthalmologists,
Orthopedic Surgeons,
Pediatricians, Plastic Surgeon, Podiatrist,
Pulmonologists,
Radiologists, Rehabilitation Specialist, Urologist,
Youth Doctors , Midwives
Meteorologists
Nursing (BA)
Nutritionists/Dieticians
Occupational Therapists
Operating Room Technicians
Orthopedagoog/Educational Diagnostician
Pathologists
Pharmacist Assistants
Pharmacists
Physical Therapists
Plumbers (AA)
Project Managers (USM: BusM)
Public Administrators
Radiologic Technology/ MRI technologists
Risk Management/ Insurance Specialist
Safety and Security Management
Sports Management (BA)
Social Workers
Surveyors
Statisticians
Teachers:
Primary Education:
Elementary school (USM-EN)-, Special Education- and
Remedial teachers
(Language of instruction: EN or DU)
Secondary Education:
Biology, Dutch, English, Spanish, French, Arts,
Chemistry, Geography
Music, History, Mathematics, Physical Education,
Business
Computer Science and Physics
(Language of instruction: EN or DU)
Technical Vocational Education:
Automotive, Nursing, Maritime, Plumbing, Carpentry,
Electrical, Building Construction, Pedagogic, Welding
(Language of instruction: EN)
Theatre, Visual- and Creative Arts specialists
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 20 januari 2021
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2021/64
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van dhr. Eusebio Richardson, Safety manager Sint Maarten FBO, on behalf of Swift
Copters SA, d.d. 9 januari 2021, 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, veertiene lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening
en Landsbesluit toezicht luchtvaart;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan dhr. Eusebio Richardson, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste
lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om vanaf 19 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, 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 “ Swiss 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
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contact te worden opgenomen met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst, om een vliegplan in 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.
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van
luchtwaardigheid, certificaat van registartie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid
van het bemanningspersoneel geldig te zijn.
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.
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 19 januari 2021 en is geldig tot en met 30 juni 2021.
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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N° 347-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 09 September 2019
Minister van Justitie

Overwegende:
- dat het wenselijk is een aantal leden van het vrijwilligerskorps Sint Maarten te benoemen tot
buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba ( hierna aangeduid als:Rijkswet Politie);en artikel 4, lid 1,van de landsverordening op de
weerkorpsen.
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende leden van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten worden voor de duur van drie jaar aangesteld
als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de bevoegheden bedoeld in artikel 13 van de
Rijkswet Politie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Carmen Venus Altagracia Barran
Charles Osbury Delaney
Rudsel Petrus Kemper
Francois Michel Hickinson
Darius George
Denisio Ricardo Martimbor
Anthony Diego Schoobaar
Bernice Constantia Richardson
Baldwin Orlando Peterson
Marlon Robert Gregory Kwidama
Nikil Kukreja
Arnold Gaston Illis
Marina Serrant
Nigel Ashley Wilson
Sherman Egidio Hughes
Rutilio Prudencio Hughes
Malvina Judith Gumbs
David Allan Bardfield
Antonio Delano Rogers
George Emilio Adamus
Joseph Charles Samuel
Leroy Luciene Brooks
Alain Alphonse Richardson
Alfred Leonard Leito
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Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1 leveren bijstand aan het korpspolitie Sint
Maarten en houden zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit
worden uitgeoefend aan de instructies van de (hoofd) officier van justitie en van de korpschef van het
Korps Politie Sint Maarten.
Artikel 3
De korpschef van het Korps Politie Sint Maarten 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 bevoegheden, 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. De korpscommandant van het vrijwilligerskorps Sint Maarten draagt voorts zorg voor een
tijdige herbenoeming van diens leden als bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 09 september 2019
De Minister van Justitie
V.H. Cornelius de Weever

Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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N° 299-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 30 oktober 2019
Minister van Justitie

Overwegende:
- dat op 26 september 2019 een verzoek werd ingediend door de heer Lucien Vernon Wilson,hoofd
Inspectiedienst Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, (hierna aangeduid
als: TEZVT), om elf medewerkers te benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
( hierna aangeduid als Rijkswet Politie);
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende medewerkers van de Inspectiedienst TEZVT worden voor de duur van drie jaar
(her)benoemd als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de bevoegheden bedoeld in
artikel 13, leden 2 en 7 van de Rijkswet Politie:
1. Peola Miranda Boasman- Rij Examinator;
2. Minerva Naomi Jones-Controleur Veterinaire zaken;
3. Lucien Vernon Wilson- Diensthoofd Inspectie Economische Zaken;
4. Sulaica Milusca Davelaar-Sectiehoofd Economische Controle;
5. Francelise Alexandra Peterson-Mauricia-Supervisor Casino Controleur;
6. Sherman Leoncio Adriana-Controleur Vervoer;
7. Reinarda Zuraida Cranston-Cathalina-Controleur Casino;
8. Genaro Giovanni Smith-Controleur Vervoer;
9. Roberto Denniscio Flanders-Taxi Dispatcher;
10. Denisio Antonio Conner-Sectiehoofd Vervoer.
11. Raphael Bertrand Brooks-Supervisor Casino Controleur
12. Martina Brunilda Browne- Economische Controleur
Artikel 2
De buitengewone agent 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 TEZVT, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen.
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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:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon 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 ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 30 oktober 2019
De Minister van Justitie

Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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N° 421-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 09 oktober 2019
Minister van Justitie

Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
- dat op 19 september 2019 een verzoek werd ingediend door de inspecteur generaal, Dr. Earl Best van
het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) om mevrouw Maria
Josephine van Heyningen te benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
( hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Maria Josephine van Heyningen, geboren op 27 augustus 1972 te Sint Maarten, van Nederlandse
nationaliteit, werkzaam in de functie van Hoofdinspecteur voedselveiligheid bij de Inspectiedienst van het
Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) wordt voor de duur van drie jaar
aangesteld als buitengewoon agent van politie, en beschikt over de bevoegheden 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 wetgeving op het gebied van aangelegenheden van
Het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid tenzij bij landsverordening aan
anderen opgedragen.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie
verslag uit over:
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a.

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

b.

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon 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.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 09 oktober 2019
De Minister van Justitie
V.H. Cornelius de Weever

Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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N° 414-19MB/JUS

SINT MAARTEN
MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
Minister van Justitie

Overwegende:
- dat het wenselijk is een aantal leden van het vrijwilligerskorps Sint Maarten te benoemen tot
buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba ( hierna aangeduid als:Rijkswet Politie);en artikel 4, lid 1,van de landsverordening op de
weerkorpsen.
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende leden van het Vrijwilligerskorps Sint Maarten worden voor de duur van drie jaar aangesteld
als buitengewoon agent van politie, en beschikken over de bevoegheden bedoeld in artikel 13 van de
Rijkswet Politie:
1. Yelfie Daniel Blais-Bute
2. Etienne Augustine Lake
Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1 leveren bijstand aan het korpspolitie Sint
Maarten en houden zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die krachtens dit besluit
worden uitgeoefend aan de instructies van de (hoofd) officier van justitie en van de korpschef van het
Korps Politie Sint Maarten.
Artikel 3
De korpschef van het Korps Politie Sint Maarten 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 bevoegheden, 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. De korpscommandant van het vrijwilligerskorps Sint Maarten draagt voorts zorg voor een
tijdige herbenoeming van diens leden als bedoeld in artikel 1.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 25 september 2019
De Minister van Justitie
V.H. Cornelius de Weever

Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 551-19MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Overwegende:
dat vanwege de expiratie van het besluit van 7 november 2016, no. 592-16/JUS, een aantal
ambtenaren van de dienst Lucht- en Scheepvaart van het Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie opnieuw als buitengewoon agent van politie dienen te worden
aangesteld;
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 hierna genoemde medewerkers van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie (TEZVT) worden voor de duur van hun aanstelling bij de dienst Lucht- en
Scheepvaart aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie:
a.
b.
c.
d.

Dhr. Keeven Wilfred Duzong;
Dhr. Raymond Ivan Jacobs;
Dhr. Arsenio Amir Rombley;
Mw. Cheryl Natasia Shewpersad;
Artikel 2

De buitengewone agenten van politie, genoemd in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de
feiten strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving op het gebied van de luchtvaart en de scheepvaart,
tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen.
Artikel 3
Het hoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de buitengewone agenten
werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarbij 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 deze buitengewone agenten van politie en de aard van
die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en werkt terug tot en met 15
november 2019.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 07 februari 2020
De Minister van Justitie,
Egbert J. Doran

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister
van Justitie.
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N° 005-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie
Overwegende:
- dat op 4 november 2019 een verzoek werd ingediend door de heer Franklin Bernadina, Interim
diensthoofd Douane, om mw. Richelyn Nilencia Arrindell, aspirant commies van de Douane te
benoemen als buitengewoon agent van politie.
Gelet op:
- Artikel 10 van het Rijkswet Politie van Curacao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba ( hierna aangeduid als Rijkswet Politie);
BESLUIT:
Artikel 1
Mw. Richelyn Nilencia Arrindell , aspirant commies bij de dienst Douane, wordt voor de duur van drie
jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie, en beschikt over de bevoegheden 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 waarmee de Douane met handhaving en uitvoering 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:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt
van de bevoegheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon 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.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 02

Datum: 22 januari 2021
Pagina

| 20

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 07 februari 2020
De Minister van Justitie

Bezwaar en beroep:
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht
in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarchrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 372-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Shetara Orientha HENRY werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van
Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 371-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Shanika Angelia ELLIS werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van Korps
Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 370-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Nathalie Elisandra ROMBLEY werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van
Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 369-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Rochelienne Eugenia MAURICIA werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 368-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Sashaidish Dishaiën Antonette JANSEN werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 367-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Melmaria Sharinella Inosensia JACOBS werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 366-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Dariska Adriana GUMBS werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van
Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 02

Datum: 22 januari 2021
Pagina

| 34

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 02

Datum: 22 januari 2021
Pagina

| 35

No. 365-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Xiomara Xaviera RODRIGUEZ werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht
van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 364-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Nicolette JEDERON werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van Korps
Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 363-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Nekita Ayana Nzinga SPANNER werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht
van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 359-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Shakiya Nayree THOMAS werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht van
Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 360-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Rayshantly Raymeline AMERIKAAN werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 361-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Donavan Marlon Cassius JOSEPHA werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van zijn dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 362-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent 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
Alexandra Xorene KROZENDIJK werkzaam bij de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen Toezicht
van Korps Politie Sint Maarten wordt voor de duur van haar dienstverband 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 waarmee de divisie Grensbewaking en Vreemdelingen
Toezicht met de handhaving en uitvoering is belast.

Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier 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 in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 21 december 2020
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking
is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de
minister van Justitie.
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No. 255-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Overwegende:
dat vanwege de expiratie van het besluit van 20 juli 2018, no. 119-18MB/JUS, elf (11 medewerkers
van de Inspectiedienst van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, (hierna aangeduid als: (Inspectiedienst TEZVT),
opnieuw als buitengewoon agent van politie dienen te worden aangesteld;
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 TEZVT worden voor de duur van hun aanstelling als
buitengewoon agent van politie, en beschikken over de aangesteld bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7
van de Rijkswet Politie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kyle Duane Alexander Elstak - Controleur;
John Robert Wilmans - Controleur;
Minguel Blijden- Economische Controleur;
Franklyn Ascario Cuffy- Inspecteur;
Alex Antonio Euson- Economische Controleur;
Perry Remigio Leonard Hook- Economische Controleur;
Joseph Charles SamuelRijexaminator;
Francisco Franklin Mariana- Economische Controleur;
Martin Onesime Wilson- Marktmeester;
Noudimar Johnathan Desbarida- Marktmeester;
Mervyn Aubrey Butcher- Medewerker Landbouw Veeteelt Visserij;
Artikel 2

1. De buitengewoon 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 waaronder de Inspectiedienst TEZVT, tenzij bij landsverordening aan anderen
opgedragen.
2. Het hoofd van de Inspectiedienst TEZVT stemt de handhaving van de Wegenverkeersverordening
af met de korpschef van het Korps Politie Sint Maarten.
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3. De buitengewoon agenten van politie houden zich bij de handhaving van de
Wegenverkeersverordening aan de instructies van de korpschef, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 3
Het hoofd van de Inspectiedienst TEZVT, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit
over:
a. de hoeveelheid verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarbij 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 deze buitengewone agenten van politie en de aard van
die klachten.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening daarvan.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 06 oktober 2020
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister
van Justitie.
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No. 222-20MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Overwegende:
dat het wenselijk wordt geacht een aantal ambtenaren van de Douane als buitengewoon agent van
politie te benoemen;
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 hierna genoemde personen worden voor de duur van hun aanstelling bij de Douane benoemd als
buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2
en 7, van de Rijkswet Politie:
2. Irwin Benito Dennis Maatrijk
3. Marino Paiman
4.Gerson Alwin Wehl
5.Joanna Tammika Berry
6.Krizia Dorita Wilhelmina Cannegieter

Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Aspirant Commies;
Artikel 2

De buitengewoon agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving, waarvan het toezicht op de naleving aan de Douane is
opgedragen.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de buitengewoon
agenten werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. het aantal gevallen waarbij gebruik is gemaakt van de bevoegheden, genoemd in artikel 1;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen deze buitengewoon agenten van politie en de aard van
die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Philipsburg, 09 oktober 2020
DE MINISTER VAN JUSTITIE
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister
van Justitie.
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GOVERNMENT OF ST. MAARTEN
PUBLIC TENDER

The Minister of VROMI, on behalf of the Government of St. Maarten, hereby invites
prospective bidders to the public bidding for the project:

Demolition works of the former Government building
Principal: The Ministry of VROMI; Department of New Projects Development and Planning on behalf
of the Government of St. Maarten.
Financed by: The Government of St. Maarten.
Description of works: The works to be executed in accordance with the Terms of Reference “Demolition
works of the former Government building”, dated October 16th, 2020 consisting of the demolishing and
removal plan of the former Government building. The project consist mainly of the following works:

Pre-demolition survey of the building

Pre-construction activities and site mobilization

Verification of utility disconnects and isolations by others

Removal of remaining chemicals and hazardous materials

Removal of asbestos containing materials as necessary

Inventory of salvage material, all material that can be salvage must be inspected by
Government and stored at specified location

Demolition of existing buildings.

Removal of demolition debris and material to appropriate offsite disposal.
Administrative specifications, with regard to the tender shall be in accordance with the FIDIC;
Federation International Des Ingenieurs-Conseils, first edition, 1999 “FIDIC Short Form of Contract”.
The project must be realized in 60 workable working days.
When tendering, documents as stated in the terms of reference and the minutes of the information
meeting must be submitted in order to qualify.
The tender documents:The Terms of Reference and BoQ can be obtained at the Ministry of Public
Housing, Spatial Development, Environment and Infrastructure “VROMI”, at the office of the
department of New Projects, New Government Administriation Building, Pond Island, Philipsburg, St.
Maarten against the proof of payment in the amount of Naf. 250,00. Paymant to be made at the
Receivers Office. The documents will be available as of the date of this advertisement. All documents
are in English.
An information meeting will be held at the office of the New Government Administration Building,
Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten on Wednesday, January 20th, 2021
at 10:00 a.m. After the meeting, a site visit will take place.
The minutes of the information meeting and memorandum of amendments will be available on
Wednesday, January 27th, 2021 and will be sent by email.
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The tender date: Bids must be submitted in triplicate in a closed envelope at the Government
Administration Building, Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten, on
Wednesday, February 10th, 2021 at 10:00 a.m. Envelopes will be opened and bids will be
announced during the tender session.
The envelope has to be clearly marked: “Tender : Demolition works of the former Government
building”.
Further information about the tender procedure and the project can be obtained at the Ministry of
VROMI, Department of New Projects Development & Planning: tel. 1721-5420349, contact person,
ing. B. Maynard (Bako.maynard@sintmaartengov.org) or ing. K.A. Ruan
(kurt.ruan@sintmaartengov.org).
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GOVERNMENT OF ST. MAARTEN
PUBLIC TENDER
The Minister of VROMI, on behalf of the Government of St. Maarten, hereby invites
prospective bidders to the public bidding for the project:

Demolition works of the former Philipsburg Jubilee Library building
Principal: The Ministry of VROMI; Department of New Projects Development and Planning on behalf
of the Government of St. Maarten.
Financed by: The Government of St. Maarten.
Description of works: The works to be executed in accordance with the Terms of Reference
“Demolition works of the former Government building”, dated October 16th, 2020 consisting of the
demolishing and removal plan of the former Government building. The project consist mainly of the
following works:

Pre-demolition survey of the building

Pre-construction activities and site mobilization

Verification of utility disconnects and isolations by others

Removal of remaining chemicals and hazardous materials

Removal of asbestos containing materials as necessary

Inventory of salvage material, all material that can be salvage must be inspected by
Government and stored at specified location

Demolition of existing buildings.

Removal of demolition debris and material to appropriate offsite disposal.
Administrative specifications, with regard to the tender shall be in accordance with the FIDIC;
Federation International Des Ingenieurs-Conseils, first edition, 1999 “FIDIC Short Form of Contract”.
The project must be realized in 60 workable working days.
When tendering, documents as stated in the terms of reference and the minutes of the information
meeting must be submitted in order to qualify.
The tender documents:The Terms of Reference and BoQ can be obtained at the Ministry of Public
Housing, Spatial Development, Environment and Infrastructure “VROMI”, at the office of the
department of New Projects, New Government Administriation Building, Pond Island, Philipsburg, St.
Maarten against the proof of payment in the amount of Naf. 250,00. Paymant to be made at the
Receivers Office. The documents will be available as of the date of this advertisement. All documents
are in English.
An information meeting will be held at the office of the New Government Administration Building,
Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten on Wednesday, February 3rd, 2021
at 10:00 a.m. After the meeting, a site visit will take place.
The minutes of the information meeting and memorandum of amendments will be available on
Wednesday, February 10th, 2021 and will be sent by email.
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The tender date: Bids must be submitted in triplicate in a closed envelope at the Government
Administration Building, Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten, on
Wednesday, February 24th, 2021 at 10:00 a.m. Envelopes will be opened and bids will be
announced during the tender session.
The envelope has to be clearly marked: “Tender : Demolition works of the former Jubilee Library
building”.
Further information about the tender procedure and the project can be obtained at the Ministry of
VROMI, Department of New Projects Development & Planning: tel. 1721-5420349, contact person,
ing. B. Maynard (Bako.maynard@sintmaartengov.org) or ing. K.A. Ruan
(kurt.ruan@sintmaartengov.org).
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GOVERNMENT OF ST. MAARTEN
PUBLIC TENDER
The Minister of VROMI, on behalf of the Government of St. Maarten, hereby invites
prospective bidders to the public bidding for the project:

Demolition works of the former Post Office Building
Principal: The Ministry of VROMI; Department of New Projects Development and Planning on behalf
of the Government of St. Maarten.
Financed by: The Government of St. Maarten.
Description of works: The works to be executed in accordance with the Terms of Reference
“Demolition works of the former Post Office building”, dated October 16th, 2020 consisting of the
demolishing and removal plan of the former Government building. The project consist mainly of the
following works:

Pre-demolition survey of the building

Pre-construction activities and site mobilization

Verification of utility disconnects and isolations by others

Removal of remaining chemicals and hazardous materials

Removal of asbestos containing materials as necessary

Inventory of salvage material, all material that can be salvage must be inspected by
Government and stored at specified location

Demolition of existing buildings.

Removal of demolition debris and material to appropriate offsite disposal.
Administrative specifications, with regard to the tender shall be in accordance with the FIDIC;
Federation International Des Ingenieurs-Conseils, first edition, 1999 “FIDIC Short Form of Contract”.
The project must be realized in 60 workable working days.
When tendering, documents as stated in the terms of reference and the minutes of the information
meeting must be submitted in order to qualify.
The tender documents:The Terms of Reference and BoQ can be obtained at the Ministry of Public
Housing, Spatial Development, Environment and Infrastructure “VROMI”, at the office of the
department of New Projects, New Government Administriation Building, Pond Island, Philipsburg, St.
Maarten against the proof of payment in the amount of Naf. 250,00. Paymant to be made at the
Receivers Office. The documents will be available as of the date of this advertisement. All documents
are in English.
An information meeting will be held at the office of the New Government Administration Building,
Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten on Wednesday, February 17th, 2021
at 10:00 a.m. After the meeting, a site visit will take place.
The minutes of the information meeting and memorandum of amendments will be available on
Wednesday, February 24th, 2021 and will be sent by email.
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The tender date: Bids must be submitted in triplicate in a closed envelope at the Government
Administration Building, Soualiga Boulevard #1, Pond Island, Philipsburg, St. Maarten, on
Wednesday, March 10th, 2021 at 10:00 a.m. Envelopes will be opened and bids will be announced
during the tender session.
The envelope has to be clearly marked: “Tender : Demolition works of the former Post Office
Building”.
Further information about the tender procedure and the project can be obtained at the Ministry of
VROMI, Department of New Projects Development & Planning: tel. 1721-5420349, contact person,
ing. B. Maynard (Bako.maynard@sintmaartengov.org) or ing. K.A. Ruan
(kurt.ruan@sintmaartengov.org).

