LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2020, nummer 15

Datum 26 juni 2020

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Aankondigingen, Oproepingen, Faillissement en Liquidaties

2

Ministerial Decree of the Minister of Public Health, Social Developement and Labour

6

Ministeriële beschikkingen van het Ministerie van Justitie m.b.t. benoemingen

9

Bouwvergunningen van het Ministerie van V.R.O.M.I.

11

Overzicht Wetgeving

13

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
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.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 07 juli 2020 a.s.
voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 15

Datum: 26 juni 2020
Pagina

|2

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ENERGIZER N.V.
voorheen gevestigd te CHAMELEON DRIVE,
CAY
HILL,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 juni 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MATSER, SILVIO JAN
DBA AS ENERGIZER N.V. voorheen wonende
te OTTER DRIVE # 6, BELAIR, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juni 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 juni 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger,
aan
SOONS, MICHEL
GERARDUS MARIE HENDRICUS voorheen
wonende te MADAME’S ESTATE # 2,
MADAME’S ESTATE, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 juni 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Bij uitspraak in het Gerecht in Eerste Aanleg op
Sint Maarten, gedateerd 12 juli 2019 met
registratie
nummer
EJ00364/2018/SXM201801435 is Marlène F.
Mingo benoemd tot vereffenaar van de
nalatenschap van wijlen de heer Frank Elliot
Mingo geboren op 2 februari 1947 te Aruba en
overleden op 14 augustus 2015 te Medellin,
Colombia.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De vereffenaar
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 12e juni 2020, 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 PATRICK (JAN) IAN
PETERSON, wonende op Sint Maarten, die voor
deze woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 57
te Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van
Hoeve & Rogers Attorneys|Consultants, en
gemachtigd mr. M.N. Hoeve, ten laste van
BELINDA JOSEPHINE PETERSON, zonder
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg dd. 9e juni 2020.

Bij exploot van 12e juni 2020, 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 stichting VALLEY ESTATE
HOME OWNERS FOUNDATION, gevestigd op
Sint Maarten, die voor deze woonplaats kiest
ten kantore van mij deurwaarder alsmede in de
Vineyard Building aan de Buncamper Road 33 te
Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van HBN
Law, en gemachtigd mr. H.A. Seferina, ten laste
van
1.
JAMES
ADOLPHUS
JUNIOR
RICHARDSON en 2. TAMMY AUDREY
RICHARDSON GEBOREN RICHARDSON,
beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats
hier te lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg dd. 9e juni 2020.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING
Bij exploot van 18e juni 2020, 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 stichting TOWN HOUSE
DEVELOPMENT FOUNDATION, gevestigd op
Sint Maarten die voor deze woonplaats kiest ten
kantore van mij deurwaarder alsmede in de
Vineyard Building aan de W.G. Buncamper Road
# 33 te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore
van HBN Law & Tax, en gemachtigd mr. C.Rutte
(voorheen: mr. C.F.K. Klooster), ten laste van
LOUIS LANDRY, wonende op Sint Maarten.
BETEKEND:
Vonnis
van
het
Gemeenschappelijke Hof van Justitie,
beschikking dd. 14e februari 2020.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING
Bij exploot van 18e juni 2020, 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 LOUIS GERARD RATCHEL,
wonende op Sint Maarten, die voor deze
woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 57
te Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van
Hoeve & Rogers Attorneys|Consultants, en
gemachtigd mr. J.J. Rogers, ten laste van de
naamloze vennootschap DIJAMANT CAR
RENTAL H.O.D.N. SIXT RENT A CAR,
voorheen gevestigd aan de Airport Road # 132,
thans zonder bekende vestigingsplaats hier te
lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg dd. 8e januari 2019.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij beschikking van 30e maart 2020, ten
verzoeke van INGRID CAYETANA ARNDELLWINDSTER, wonende op Sint Maarten, die
voor deze zaak tot het uiteinde der executie
domicilie
kiest
ten
kantore
van
mij,
deurwaarder, alsmede aan de Front Street 35 te
Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de
advocaat mr. C.H.J. Merx, betreffende de onder
curatele stelling van ANTONIO JOCELYN
ARNDELL, geboren op 14 juli 1941 te Sint
Maarten,
BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 30e maart
2020:
Stelt ANTONIO JOCELYN ARNDELL, geboren
op 14 juli 1974 te Sint Maarten, onder Curatele;
Benoemt tot Curator INGRID CAYETANA
ARNDELL-WINDSTER, wonende op Sint
Maarten aan de Umbrella Cactus Road # 6.

Bij exploot van 23e juni 2020, van de
ondergetekende aspirant 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 stichting
VALLEY
ESTATE
HOME
OWNERS
FOUNDATION, gevestigd op Sint Maarten, die
voor deze woonplaats kiest ten kantore van
Mark John Rabess, deurwaarder alsmede in de
Vineyard Building aan de Buncamper Road 33
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
HBN Law, en gemachtigd mr. H.A. Seferina, ten
laste van 1. JAMES ADOLPHUS JUNIOR
RICHARDSON en 2. TAMMY AUDREY
RICHARDSON GEBOREN RICHARDSON,
beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats
hier te lande,
BETEKEND: Executoriale Beslag dd. 22e
juni 2020.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De aspirant deurwaarder,
Danica E.N. Zichem

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 19e
juni 2020, 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 rechtspersoon
naar het recht van Saint Kitts en Nevis
IMMO KASHMIRE DEVELOPMENT INC.,
gevestigd te Nevis, om aan de om op dinsdag
de 1e
september 2020 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 Suttongate Holding
Limited, te antwoorden (AR 293/19 –SXM
201901291)

bij exploot van de 10e juni 2020, 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 4e juni 2020 van
de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
,HERMAINE MADURO, zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten,
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 augustus
2020, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
RUTH ALTAGRACIA FLOHIC MARLIN,
wonende aan de Amaranthus Road # 18 op Sint
Maarten
G 30/19 – SXM201901358

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De deurwaarder,
Mark John Rabess
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FAILLISSEMENT
(BANKRUPTCY)

FAILLISSEMENT
(BANKRUPTCY)

SUBSITUTION
TRUSTEE
IN
THE
BANKRUPTCY of
Global
Distribution
&
Construction Center N.V.
The Court in First Instance of Sint Maarten by
its decision of June 15, 2020 dismissed mr. H.A.
Seferina upon his own request as trustee in the
bankruptcy of Global Distribution & Construction
Center N.V. and appointed as the new trustee
mr. C.R. Rutte.

SUBSTITUTION
TRUSTEE
IN
THE
BANKRUPTCIES of Lagoon Diving Services
N.V. d.b.a. Amcon and Mr. John Fraser Gifford

mr. C.R. Rutte, Trustee
HBN Law & Tax
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten

LIQUIDATIE
INTERLINE LOGISTIC B.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders
van
INTERLINE LOGISTICS B.V.
van 10 juni 2020 is besloten der
vennootschap per 01 juni 2020 te
ontbinden..
Jean-Luc JOHN
G. Clement De Weever 4B
Union Farm
Sint Maarten

The Court in First Instance of Sint Maarten by
its decision of June 15, 2020 dismissed mr. H.A.
Seferina upon his own request as trustee in the
bankruptcies of Lagoon Diving Services N.V.
d.b.a. Amcon and Mr. John Fraser Gifford
respectively and appointed as the new trustee,
mr. C.R. Rutte.
mr. C.R. Rutte, Trustee
HBN Law & Tax
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten
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MINISTERIAL DECREE
of April 17, 2020, no. 2020/732
The Minister of Public Health, Social Development and Labour,

Considering:
-

the current pandemic of infectious disease COVID-19, classified as group A disease as
meant in Article 1 of the Public Health Ordinance;

-

the fact that the first cases of COVID-19 have been confirmed on Sint Maarten and the
collectivité of Saint Martin in March 2020;

-

the limited size of and the limited amount of isolation rooms available in the Stichting Sint

-

Maarten Medical Center (hereafter: SMMC);

-

that the possibility of sending patients infected with COVID-19 abroad is very limited;

-

that it is necessary to be able to provide adequate care to patients infected with COVID-19
locally, as well as to protect other patients from getting infected with COVID-19;

-

that the EOC took the decision to provide the SMMC with a medically equipped pavilion for
the treatment and care of patients;

-

that the SMMC is in the process of procuring a number of mobile isolation units;

-

that the Council for Public Health has not been requested to provide an advice, given the
urgency of the situation;

-

the feedback of the Inspectorate for Public Health;

-

the advice of the department for Public Health;

-

that the Moratorium Permits Healthcare Institutions of July 6, 2016, no. 2016/1504,
extended by means of the Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions, no.
2019/781, is not applicable to existing healthcare institutions, in case the purpose of the
request is to improve the quality or accessibility of the services;

-

that the request of the SMMC pertains to an existing healthcare institution and has the
purpose of improving the quality and accessibility of the services, in relation to the
COVID19 pandemic;

-

that the Moratorium Permits Healthcare Institutions of July 6, 2016, no. 2016/1504, is
therefore not applicable to this request;

In view of:
-

Article 3, paragraph 1, opening phrase and sub a, d and f, of the National Ordinance
Healthcare Institutions (Landsverordening zorginstellingen, AB 2013, GT no. 755),

-

Article 1 of the Regulation Pricing Threshold Medical Equipment (Regeling grensbedrag
medische apparaten, AB 2013, GT no. 262) and,

-

Article 2, opening phrase and sub 1, of the Moratorium Permits Healthcare Institutions;

|6
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DECIDES:

Article 1
The Stichting Sint Maarten Medical Center (SMMC), established on Sint Maarten, is granted a
permit to:
a.

restructure a designated area in the hospital as segregated ICU area to treat patients
infected with COVID-19 requiring critical care, as specified in the application and layout
provided by the SMMC, for as long as necessary in relation to the current COVID-19
pandemic;

b.

erect and take into use a pavilion with six rooms with two to four beds per room and all
necessary equipment and facilities, provided by the Country Sint Maarten, adjacent to the
hospital building as specified in the application and layout provided by the SMMC, to treat
patients infected with COVID-19 requiring medium care, for as long as necessary in
relation to the current COVID-19 pandemic;

c.

place and take into use three or more mobile isolation rooms adjacent to the hospital
building as specified in the application and layout provided by the SMMC, to treat patients
infected with COVID-19 requiring medium to critical care, whereby the type of care
depends on the available technical medical equipment and technical installation of medical
gasses, and to keep them in isolation, for as long as necessary in relation to the current
COVID-19 pandemic;

d.

acquire and use all necessary medical equipment related to the care and treatment of
patients infected with COVID-19.

Article 2
1. The SMMC shall take the appropriate measures to prevent the infection of other hospital
patients, staff and visitors with COVID-19, including but not limited to:
a.

adequate separation of patients infected with COVID-19 and other hospital patients, staff
and visitors;

b.

adequate closing off of COVID-19 designated areas in the hospital;

c.

adequate protection of hospital staff (medical and other), and

d.

adequate decontamination of all areas where patients infected with COVID-19 have stayed
or have been transported through.

2. The SMMC shall guarantee the continuity of all essential, non-COVID-19 related, hospital care.
3. The hospital care facilities of the SMMC designated to treat patients infected with COVID19 shall
be primarily reserved for critically ill patients.
4. The SMMC shall establish plans for the care and treatment of mild and severely ill patients
infected with COVID-19 in close collaboration with the locally established general practitioners,
pharmacies and district nursing (White and Yellow Cross Foundation), in order to ensure that
the limited available hospital care and treatment facilities will be reserved for the critically ill,
whereby the plans focus specifically on high risk groups such as the elderly, diabetics, HIVpositive patients and dialysis patients.
5. The SMMC shall establish plans for the care and treatment of (critically ill) patients infected with
COVID-19 as much as possible in accordance with the latest protocols, which includes
equipment, trained staff, use of oxygen and pharmaceuticals.
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6. The SMMC shall establish protocols for medical emergency evacuations of patients.
7. The SMMC shall take the necessary provisions, in collaboration with the Prime Minister, for the
decommissioning, removal and storage of the pavilion meant in Article 1, sub b.
Article 3

1. This Ministerial Decree shall be validated with stamps when such is possible in the light of the
current COVID-19 crisis, in accordance with the Stamp Ordinance, with the value of NAf 10,- for
the first page and NAf 5,- per additional page.
2. The SMMC shall adhere to all applicable laws and regulations concerning healthcare, healthcare
institutions, medical professionals and medical tariffs on Sint Maarten.
Article 4
1. This Ministerial Decree can be revoked if the conditions stipulated in Decree have not been
upheld.
2. This Ministerial Decree goes into effect as of the date of the signing thereof.
This Ministerial Decree shall be placed in the National Gazette.

Minister of Public Health,
Social Development and Labour

Appeal: In accordance with the Articles 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative
Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), those affected by this
decision may object to the decision with the Minister of Public Health, Social Development and
Labour or appeal this decision at the Court of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after
the day of issuance of this decision. This notice is to contain a description of the decision against
which the objection is aimed (incl. reference number), as well as the reason for the objection,
date, your name and address.
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No. 610-19MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
De Minister van Justitie:
Overwegende:
Dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht om de (plaatsvervangende) leden van de Kamer van
Toezicht, bedoeld in artikel 54 van de Landsverordening op het notarisambt, te benoemen;
Gelet op:
Artikel 55, leden 1, onderdeel b, 2 en 3, van de Landsverordening op het notarisambt (AB 2013, GT
no. 793, zoals gewijzigd bij AB 2019, no 42):
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen, beiden notaris te Curaçao, worden voor een periode van drie jaar, benoemd
tot lid onderscheidenlijk plaatsvervangend lid van de Kamer van Toezicht:
De heer mr. H.Th.G. Simon
Mevrouw mr. A.R. Chatlein

Lid;
Plaatsvervangend lid.
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 17 februari 2020
De Minister van Justitie
Egbert J. Doran
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No. 167-19MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
De Minister van Justitie:
Overwegende:
dat bij besluit van 17 februari 2020, no. 610-19MB/JUS, een lid alsook een plaatsvervangend lid van de
Kamer van Toezicht, bedoeld in artikel 54 van de Landsverordening op het notarisambt, zijn benoemd;
dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht om een tweede plaatsvervangend lid voor voormelde
Kamer van Toezicht te benoemen;
Gelet op:
Artikel 55, leden 1, onderdeel b, 2 en 3, van de Landsverordening op het notarisambt (AB 2013, GT no.
793, zoals gewijzigd bij AB 2019, no 42):
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw mr. A.M. Victoria, notaris te Curaçao, wordt voor een periode van drie jaar, benoemd tot
plaatsvervangend lid van de Kamer van Toezicht.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 08 juni 2020
De Minister van Justitie
Anna E. Richardson
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Public Announcement:
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description:
Building
Permit no.
BP#094/2019

BP#285/2018

BP#170/2019

BP#149/2019

BP#052/2019

BP#264/2018
BP#166/2019

BP#153/2019

BP#074/2018

BP#059/2019

Location of Activities
COLE BAY
ORANGE GROVE
ORANGE GROVE RD. #9
COLE BAY
CAPE BAY
ISLAND VIEW LANE #18
CUL DE SAC
RETREAT ESTATE
ROSE APPLE DR. #10
LITTLE BAY
CAYHILL
L. VAN BEETHOVEN RD.#30
LOWER PRINCE'S QUARTER
MOUNT WILLIAM HILL
BRYSON'S DR. #1
UPPER PRINCE'S QUARTER
GUANA BAY
GUY'S EST.DR.#15
COLE BAY
CAPE BAY
MARINA TERRACE #2
COLE BAY
COLE BAY
CANNON BALL TREE DR. #4
LITTLE BAY
LITTLE BAY
A. J. C. BROUWERS RD.#188
LOWER PRINCE'S QUARTER
BISHOP HILL
MELBOURNE DR.#8

Certificate of
Admeasurement
CA 108/1983

CA 069/2017

CA 088/2011

CA 211/1981

CA 36/2006

CA 262/1988

CA 144/2012

CA 526/2007
CA 11/1957

Description of
building
activities

Date Issued

Residential

5-Jun 20

Residential

5-Jun 20

Residential

12-Jun 20

Other

12-Jun 20

Residential

12-Jun 20

Residential

12-Jun 20

Residential

19-Jun 20

Residential

19-Jun 20

Residential

19-Jun 20

Residential

22-Jun 20

CA 042/2018
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Objection/Appeals
clause:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
(6) 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 the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St.
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision.
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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
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Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad
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AB 2020, no. 34

Landsverordening, van de 18 juni
2020 tot wijziging van de
Pensioenlandsverordening
overheidsdienaren, tot wijziging van
de Landsverordening leeftijdsgrens
ambtenaren, alsmede tot intrekking
van de Duurtetoeslagregeling
gepensioneerden 1943
(Landsverordening herziening
pensioen overheidsdienaren)

Datum
bekrachtiging

19 juni 2020
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In werking getreden wettelijke regelingen
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AB 2020, no. 31

Regeling van de Minister-President
van 29 mei 2020 tot het vaststellen
van fase 3, zoals opgenomen in
bijlage 3, en tot wijziging van bijlage
1,
beide
behorende
bij
het
Landsbesluit van 10 mei 2020, no
2020/0324, tot verlenging van de
uitzonderingstoestand afgekondigd
bij
Landsbesluit
verlenging
uitzonderingstoestand van 18 april
2020, no. 2020/ 0316, voor het
gehele gebied van het land Sint
Maarten

Datum
bekrachtiging

29 mei 2020

Beoogde datum
inwerkingtreding

01 juli 2020

Datum
inwerkingtreding

29 mei 2020
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AB 2020, no. 32

AB 2020, no. 33

Regulation of the Minister of
Tourism,
Economic
Affairs,
Transport and Telecommunication of
June 10, 2020 to determine the
maximum wholesale price and
maximum retail prices for petroleum
products
(Regulation
maximum
prices petroleum products)
Landsbesluit van 12 juni 2020, no.
2020/0372, ter opheffing van de
uitzonderingstoestand afgekondigd
bij Landsbesluit
uitzonderingstoestand van 4 april
2020, no. 2020/0314, voor het
gehele gebied van het land Sint
Maarten, en verlengd bij
landsbesluiten d.d. 18 april 2020
no. 2020/0316 en d.d. 10 mei 2020
no. 2020/0324
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
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