LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2016, nummer 10

Datum: 13 mei 2016

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Aankondigingen en/of Mededelingen

1

Beschikking van de Minister van Algemene Zaken (RECTIFICATIE)

2

Ministeriële beschikking van de Minister van TEZVT

5

Mandaatbesluit van het hoofd van de afdeling Financiën

7

Mandaatbesluit van de Ontvanger van Sint Maarten

9

Overzicht wetgeving

11

AANKONDIGING:
Bij exploit van de 28ste april 2016, heb ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de E.A. Heer Rechter in het
G.E.A., Sint Maarten, van de 15de april 2016, OPGEROEPEN:
AHLDAIN-MARIE PNEUFMARXTHRAQUEL CARMENDRANKHNATON BRAUMGUSTAVIJNWYTZ SILIE, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van: vrijdag de 20ste mei 2016, des voormiddags te 08.30
uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op de door: QUINTIN
RAYMOND RAFAEL MARTINA, gedomicilieerd op Sint Maarten
ten kantore van de advokaat mr. S. Bommel, tegen haar ingestelde
vordering te antwoorden.
K.G. No: 34/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

Aanleveren uiterlijk dinsdag 24 mei
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
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No. 2016/324

MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
In overweging genomen hebbende:
- dat het wenselijk is om, ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering, de aan de Minister
toebedeelde bevoegdheden, op grond van het Vuurwerkbesluit, te mandateren aan het hoofd van
de Dienst Brandweer van het Ministerie van Algemene Zaken;
Gelet op:
- Vuurwerkbesluit.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a.
mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen, alsmede de
noodzakelijke feitelijke handelingen in het kader van de voorbereiding, bekendmaking en
uitvoering daarvan te verrichten;
b.
minister: de Minister van Algemene Zaken;
c.
hoofd Brandweer: het hoofd van de dienst Brandweer, te weten de Commandant
Brandweer.
Artikel 2
1.
Aan het hoofd Brandweer, en bij diens ontstentenis diens plaatsvervanger, wordt mandaat
verleend om besluiten te nemen ten aanzien van de in de bijlage bij dit besluit genoemde
bevoegdheden.
2.
Het hoofd Brandweer wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van handelingen ter
uitvoering van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3
Het hoofd Brandweer neemt bij de uitoefening van het aan hem verleende mandaat de instructies
van de minister in acht.
Artikel 4
Het hoofd Brandweer voert bij de uitoefening van het aan hem verleende mandaat een
ordentelijke en voor de minister transparante administratie.
Artikel 5
De ondertekening van de krachtens dit besluit genomen beslissingen luidt als volgt:
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
namens deze,
gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris en diens handtekening en naam.
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Artikel 6
Het hoofd Brandweer verstrekt per kwartaal aan de minister een (actueel) overzicht van de
in de voorafgaande periode afgegeven vergunningen onder vermelding van d e d a t a t e n
g r o n d s l a g v a n d e i n m a n d a a t g e n o m e n b e s l u i t e n en de persoonsgegevens
van de vergunninghouder.
Artikel 7
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening. Deze
beschikking wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 13 april 20161
Minister van Algemene Zaken
William V. Marlin

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.

1

Rectificatie van de Landscourant van 29 april 2016 waarin, per abuis, de datum van ondertekening van de
beschikking niet was opgenomen.
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BIJLAGE bij ministeriële beschikking van 2016, nr. 324

Vuurwerkbesluit

Bevoegdheden

Artikel 9, eerste lid

Het afgeven van een invoervergunning.

Artikel 9, derde lid

Het in ontvangst nemen van een aanvraag
invoervergunning.

Artikel 9, vierde lid

De besluitvorming omtrent de ingediende
aanvraag invoervergunning.

Artikel 10, eerste lid

Het voorleggen voor nader technisch
onderzoek in te voeren vuurwerk.

Artikel 12

Meldingsplicht havenbeheerder en
luchthavenmeester invoer vuurwerk.

Artikel 13, eerste lid

Het afgeven van een vervoersvergunning.

Artikel 13, derde lid

Het in ontvangst nemen van een aanvraag
vervoersvergunning.

Artikel 13, vierde lid

De besluitvorming omtrent de ingediende
aanvraag invoervergunning.

Artikel 13, vijfde lid

Melding wijziging datum vervoer.

Artikel 14

Melding datum en tijdstip vervoer.

Artikel 15, tweede lid

Verlenen ontheffing van maximale belading
transport.

Artikel 25, zesde lid

Het stellen van nadere eisen
brandblusmiddelen t.b.v. opslaglocatie
vuurwerk.
Het afgeven van een verkoopvergunning.

Artikel 36, eerste lid
Artikel 36, tweede lid

Het ontvangst nemen van een aanvraag
verkoopvergunning.

Artikel 36, derde lid

De besluitvorming omtrent de ingediende
aanvraag verkoopvergunning.

Artikel 36, vijfde lid

Beperking en spreiding verkooppunten
vuurwerk.

Artikel 40, eerste lid, onder b

Ontheffing verbod tot ontbranding brengen
vuurwerk.

Artikel 40, tweede lid

Stellen van nadere regels omtrent benodigde
gegevens vergunningsaanvraag.

Artikel 40, derde lid

Stellen van nadere voorwaarden vergunning.

Artikel 41, derde lid

Aanwijzen plaatsen vuurwerkverbod.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE ZESTIENDE FEBRUARI 2016
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE

NR.: 2016/252

in overweging genomen hebbende:
-

-

dat op 7 januari 2011 bij ministeriële beschikking vergunning is verleend aan FLYDOM N.V.,
voor het uitvoeren van ongeregeld medische vluchten, luchtvervoer van personen, goederen
en/of post met luchtvaartuigen vanuit Sint Maarten naar bestemmingen in het Caribische
gebied, Latijns en Noord Amerika;
dat op 6 januari 2016, een verzoek is ingediend door dhr. C. Chassel, “Chief Executive Officier
(C.E.O)” van FLYDOM N.V., strekkende tot verlenging van de aan voornoemde vennootschap
verleende vergunning;
dat in de periode dat de voorgaande vergunning geldig was op voldoende wijze gebruik
daarvan is gemaakt;
dat bij de uitvoering van de vluchten niet bij herhaling of in ernstige mate van gebreken is
gebleken;
dat geen van de redenen van intrekking als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening van toepassing is;
dat de vergunninghouder blijft voldoen aan de criteria van “substantial ownership en effective
control”, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening, waarbij het
overwegend deel van het aandelenkapitaal van de vennootschap in handen is van dhr. Eugene
Gerard Duzant als ingezetene van Sint Maarten;

gelet op:
-

artikel 8 en 19 van de Luchtvaartlandsverordening;
Landsbesluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
De ministeriële beschikking van 7 januari 2011, nr. 176, waarbij aan de op Sint Maarten naar Sint
Maartens recht opgerichte en gevestigde naamloze vennootschap FLYDOM N.V., toestemming is
verleend voor het uitvoeren van ongeregeld medische vluchten, luchtvervoer van personen,
goederen en/of post met luchtvaartuigen vanuit Sint Maarten naar bestemmingen in het Caribische
gebied, Latijns en Noord Amerika, wordt voor 5 jaren verlengd en eindigt op 7 januari 2021.
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Artikel 2
1. Deze beschikking treedt inwerking na dagtekening en werkt terug tot en met 7 januari
2016.
2. Deze beschikking wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2016
De Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie

Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen
belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.
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MANDAATBESLUIT
van 21 april 2016 nr. 2016/0975
HET HOOFD VAN DE AFDELING FINANCIEN
(Mandaatbesluit innen van Ambulance tarieven)

In overweging genomen hebbende:
-

dat de overheid van Sint Maarten en de stichting Sint Maarten Medical Center (SMMC) een
overeenkomst voor het innen van gelden van ambulancediensten hebben gesloten;
dat het efficient en wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van het
Organisatiebesluit Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en aanverwante
verordeningen om de stichting Sint Maarten Medical Center (SMMC) mandaat te verlenen
ten einde namens het Hoofd van de Dienst Financien gelden te innen c.q. betalingen te
ontvangen ingevolge artikel 9 van de Precario- en Retributieverordening ten behoeve van
de overheid van Sint Maarten in verband met het vervoer van patienten door de
Ambulance Dienst van en naar SMMC;

Gelet op:
-

de Cooperation Agreement inzake het innen van gelden van ambulancediensten;
artikel 9 en 13 van de Precario- en retributieverordening;
artikel 16, eerste lid, onder f van het Organisatiebesluit Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid;
artikelen 13, tweede lid, onder f juncto 13, derde lid, onder b van het Organisatiebesluit
Financien;
artikel 4 van de Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.

b.
c.
d.

mandaat: de bevoegdheid om in naam van het Hoofd van de Afdeling Financien namens en
ten behoeve van de overheid van Sint Maarten gelden te innen ten behoeve van de
ambulance dienstverlening;
mandataris: het Hoofd van de Afdeling Financien;
gemandateerde: de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de stichting Sint Maarten Medical
Center;
ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem
ressorterende functionarissen.
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Artikel 2

1. Het Hoofd van de Afdeling Financien blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te
oefenen, indien vereist.

2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van haar bevoegdheid verrichte handeling
geldt als een handeling van de mandataris, het Hoofd van de Afdeling Financien.

3. Het mandaat wordt verleend voor een periode van 6 maanden, aanvangend op de datum van
ondertekening van de Cooperation Agreement tussen de overheid van Sint Maarten en SMMC
te zake van het in ontvangst nemen van betalingen met betrekking tot vervoer van patienten
door de Ambulance Dienst.

4. SMMC oefent het mandaat uit binnen de kaders van de Cooperation Agreement.
Artikel 3
1. Aan SMMC wordt mandaat verleend ter uitvoering van de bevoegdheid tot het in ontvangst
nemen van betalingen ter zake van het vervoer van patienten door de Ambulance Dienst van
en naar het SMMC.
2. De gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend door de direct leidinggevende van de
gemandateerde.
3. Bij de uitoefening van het mandaat worden de Cooperation Agreement, de van toepassing
zijnde regelingen, beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.
4. Het is SMMC niet toegestaan de gemandateerde bevoegdheid te ondermandateren aan onder
haar ressorterende functionarissen.
Artikel 4
1.Dit besluit wordt na ondertekening in de Landscourant gepubliceerd.
Philipsburg,
Het Hoofd van de Afdeling Financien

SMMC

Ravi Daryanani
d.d. 26-4-2016

Kees Klarenbeek
1-5-2016

Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid,
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van
verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat
deze beschikking heeft afgegeven.
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MANDAATBESLUIT
van 21 april 2016 nr.2016/0973
DE ONTVANGER VAN SINT MAARTEN
(Mandaatbesluit innen van Ambulance tarieven)

In overweging genomen hebbende:
-

dat de overheid van Sint Maarten en de stichting Sint Maarten Medical Center (SMMC) een
overeenkomst voor het innen van gelden van ambulancediensten hebben gesloten;
dat het efficient en wenselijk is in het belang van een goede uitvoering van het
Organisatiebesluit Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid en aanverwante
verordeningen om de stichting Sint Maarten Medical Center (SMMC) mandaat te verlenen
ten einde namens de Ontvanger van Sint Maarten gelden te innen c.q. betalingen te
ontvangen ingevolge artikel 9 van de Precario- en Retributieverordening ten behoeve van
de overheid van Sint Maarten in verband met het vervoer van patienten door de
Ambulance Dienst van en naar SMMC;

Gelet op:
-

de Cooperation Agreement inzake het innen van gelden van ambulancediensten;
artikel 9 en 13 van de Precario- en retributieverordening;
artikel 16, eerste lid, onder f van het Organisatiebesluit Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid;
artikelen 13, tweede lid, onder f juncto 13, derde lid, onder b van het Organisatiebesluit
Financien;
artikel 4 van de Landsverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
e.
f.
g.
h.

mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Ontvanger van Sint Maarten namens en ten
behoeve van de overheid van Sint Maarten gelden te innen;
mandataris: de Ontvanger van Sint Maarten;
gemandateerde: de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de stichting Sint Maarten Medical
Center;
ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem
ressorterende functionarissen.
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Artikel 2

5. De Ontvanger van Sint Maarten blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen,
indien vereist.

6. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van haar bevoegdheid verrichte handeling
geldt als een handeling van de mandataris, de Ontvanger van Sint Maarten.

7. Het mandaat wordt verleend voor een periode van 6 maanden, aanvangend op de datum van
ondertekening van de Cooperation Agreement tussen de overheid van Sint Maarten en SMMC
ter zake van het in ontvangst nemen van betalingen met betrekking tot vervoer van patienten
door de Ambulance Dienst.

8. SMMC oefent het mandaat uit binnen de kaders van de Cooperation Agreement.
Artikel 3
5. Aan SMMC wordt mandaat verleend ter uitoefening van de bevoegdheid tot in ontvangst
nemen en storten op de rekening van de Receiver van betalingen ter zake van het vervoer van
patienten door de Ambulance Dienst van en naar het SMMC.
6. De gemandateerde bevoegdheid wordt uitgeoefend door de direct leidinggevende van de
gemandateerde.
7. Bij de uitoefening van het mandaat worden de Cooperation Agreement, de van toepassing
zijnde regelingen, beleidsregels, aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen.
8. Het is SMMC niet toegestaan de gemandateerde bevoegdheid te ondermandateren aan onder
haar ressorterende functionarissen.
Artikel 4
1. Dit besluit wordt na ondertekening in de Landscourant gepubliceerd.

Philipsburg,
De Ontvanger van Sint Maarten

SMMC

Minerva Gumbs

Kees Klarenbeek

d.d.26-4-2016

26-4-2016

Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid,
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of
uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft
afgegeven.
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Overzicht wetgeving

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te
maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel
127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van
Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een
overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de
Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Landsverordening van de 11de april
2016 tot wijziging van de
Pensioenlandsverordening
overheidsdienaren, de Landsverordening
leeftijdsgrens ambtenaren en de
Wachtgeldregeling overheidsdienaren in
verband met verhoging van de
pensioengerechtigde leeftijd

11 april 2016

Bij Landsbesluit te
bepalen

AB 2016, no 16

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

Regeling van de Minister van Justitie
van 15e februari 2016 houdende
wijziging van de Regeling indicatoren
ongebruikelijke transacties teneinde
overeenkomstig aanbeveling 20 van de
Financial Action Task Force de eigen
verantwoordelijkheid van melders te
vergroten
Landsbesluit van de 29ste april 2016 tot
bepaling van de inwerkingtreding van
de Landsverordening invoering hoger
beroep in belastingzaken

15 februari 2016

1 mei 2016

AB 2016, no. 12

AB 2016, no. 18

29 april 2016.

30 april 2016.

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsverordening Integriteitskamer

21 augustus 2015

AB 2015, no. 18

