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OPROEPING

ECHTSCHEIDING

Bij exploot d.d. 26 november 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingplaats Saba, alhier. Opgeroepen: Bruno Max
Grandais, wonende op St. Martin, om op dinsdag, 24
februari 2015 te 08:30 uur voormiddag ter zitting van
het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize
te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van
Steffan Unterberger, gedomicilieerd ten kantore van mr.
Vivian Choennie, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 163/14)

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten, van 15 september 2014, de echtscheiding
tussen MARIA CARLA NICHOLAS,
wonende op Sint Maarten en JEFFREY GEORGE,
gedaagde, wonende aan de Pear Road # 4 op Sint
Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd op 26
december 2001 te St. Ann, Dominica.
De deurwaarder,
E.A. Arrindell

De deurwaarder S.M. Apon

OPHEFFING FAILLISEMENT

OPROEPING
Bij exploot d.d. 26 november 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingplaats Saba, alhier. Opgeroepen: Muriel Mouyal,
wonende op St. Martin, om op dinsdag, 24 februari 2015
te 08:30 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg
te verschijnen, om op de vordering van Steffan
Unterberger, gedomicilieerd ten kantore van mr. Vivian
Choennie, gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden.
(AR 163/14)

Bij beschikking van 20 oktober 2014 heeft het
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten de
opheffing bevolen van het faillissement van de heer
Joseph Nathaniel Rogers h.o.d.n. “D” Gas King,
wonende en kantoorhoudende op Sint Maarten. Het
betreft een opheffing wegens de toestand van de
boedel. Aan de preferente en concurrente crediteuren
kon geen uitkering worden gedaan.
mr. H.A. Seferina, curator
HBN Law
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten

De deurwaarder S.M. Apon
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.
- Per 17 april 2014, online beschikbaar op
www.sintmaartengov.org
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 23 december a.s.
voor 12.00 ‟s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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BOSUA N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 1 april 2014 te ontbinden.
De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang en
samenstelling van de bezittingen en schulden van de
vennootschap is en heeft daarvan een balans opgemaakt,
welke ter inzage ligt en voor alle belanghebbenden ten
kantore van de vennootschap en het handelsregister
gedurende 30 dagen na deze publicatie.
De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden
voldoen, waarna het overschot aan de aandeelhouders zal
worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de
statuten van de vennootschap.
De Vereffenaar
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 4 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAI-CEN,
SUQIONG voorheen wonende te AIRPORT ROAD
# 51, SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 3 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

OLD MANSION PRIVATE FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 27 augustus 2014 te ontbinden.
De Vereffenaar
PORTO CUPECOY RENTAL MANAGEMENT N.V.
In liquidatie, statutair gevestigd op St. Maarten
Bij besluit van de Buitengewone Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 26 November 2014 te liquideren. Het
Plan van Uitkering, houdende de grondslagen van verdeling
is ter kennisgeving neergelegd ten kantore van het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Nijverheid op St. Maarten. Alle schuldeisers van
bovengenoemde worden verzocht hun vordering bij
ondergetekende ter verificatie in te dienen,

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 3 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAESER,
GLENNROY LOUIS voorheen wonende te CELSIUS
STREET # 13, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 oktober 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

De Vereffenaar
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 7 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FASRA N.V. IRMA CARIBBEAN GRILL voorheen
wonende te BACK STREET # 53, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 oktober 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 14 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAPRI N.V.
voorheen wonende te THAMES ROAD # 16, LOW
LANDS, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 november 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 14 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DROUIN-STEVENS, TAMALA L. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 108, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 17 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DEFLY
KOFFI voorheen wonende te MADELINE'S DRIVE
# 22 SPT E, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 17 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DK AND C ENTERPRISES N.V. DBA PELICAN
BEACH BARS voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD
# 37, BILLY FOLLY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 7 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DICK, MILTON voorheen wonende te ORCHID ROAD
# 4, BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 14 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DELTA PETROLEUM (ST. MAARTEN) N.V.
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD # 15,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
13 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 14 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DE TUIN N.V.
DBA SATARA voorheen wonende te WELFARE ROAD
# 93, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SEA-CURE MARINE CONSTRUCTION N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 7 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DAVIS, PARKER J. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 37, SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 oktober
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILLIAMS LAMAR SYLVESTER voorheen wonende
te MANJACK DRIVE # 13, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 14 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DAAL, JUNEY
AUGUSTINUS voorheen wonende te MIRACLE DRIVE
# 58, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 12 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 13 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DELFISH,
ALTHEA voorheen wonende te HISPANOLA ROAD
# 5, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 november 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 13 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DEEP DEAN
DEVELOPMENT LIMITED voorheen wonende te
WALTER NISBETH ROAD # 75, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 november 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DFS ST. MAARTEN N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 17 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DORVILIER,
MARIE M. voorheen wonende te MAMI TREE DRIVE
# 21B, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 17 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 3 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DRUIVENDAL, JENNY ELLEN voorheen wonende te
WELLSBURG STREET # 1 RM 61, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 31 oktober 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 3 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DARYA CONSTRUCTION INC N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD UNIT 3 46, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
31 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DONGAR ENTERPRISES voorheen wonende te
A. TH. ILLIDGE ROAD # 15, LPQ, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DAMEUS,
MARCELIN voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE
ROAD # 65, LPQ, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
10 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, david antoine deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DESSE
JURA N.V. voorheen wonende te KUDU DRIVE # 2,
BELAIR, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DREAMY LAGOON INVESTMENT voorheen wonende
te WELFARE ROAD # Z/N, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 7 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ANOITED NAILS N.V. voorheen wonende te BACK
STREET PLAZA 21, 86 PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
17 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan WEST, DONALD
ANTHONY voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE
ROAD # 108A, LPQ, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 10 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 3 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ALTL FINANCIAL
CONSULTING N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 68, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
31 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 4 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARAGON DIEGO
FERNANDO voorheen wonende te FERO CACTUS
ROAD # 11, THE KEYS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
31 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALFA ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
A.TH. ILLIDGE ROAD # 61, LPB, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
oktober 2014, 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 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ALY
SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te A. TH.
ILLIDGE ROAD # 112, LPQ, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
19 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 13 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ATSIL N.V.DBA SAN MARCO RESTAURANT
voorheen wonende te A.C WATHEY SQUARE P.O. BOX
414, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 oktober 2014, 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 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan MC CURDY,
DONOVAN ANTHONY voorheen wonende te A. TH.
ILLIDGE ROAD # 111, LPQ, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
10 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CARIBBEAN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY N.V.
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 106, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 november 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 19 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ARRINDELL
RUFINO RICARDO voorheen wonende te BELL
CACTUS DRIVE # 2, SUCKER GARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 5 november 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, david antoine deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN FINE ART N.V. voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET # 79, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 18 november 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, david antoine deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CYRILLIEN STEVEN voorheen wonende te CHARITY
DRIVE # 16, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
david antoine,
Deurwaarder der belastingen

pagina 8

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 10 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CAMACHO
NUNEZ, MANUEL DE JESUS voorheen wonende te
COSHA TREE DRIVE # 1-C, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 november 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 10 november 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CREATIVE
DESIGNS CONSTRUCTION & MAN N.V. voorheen
wonende te WELFARE PLAZA DEL LAGOS SUITE
# 68, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 6 november 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 2de DECEMBER 2014
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2014
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van de heer Richard Vernalls d.d. 23 oktober 2014, met betrekking tot het opstijgen van en landen op
het motorjacht M / Y SERENE in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type MBB BK 117 C - 2 ( EC-145 ), registratie G–SRNE, waarmee Visual Flight Rules (VFR) - vluchten uitgevoerd kunnen
worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten;
gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht
luchtvaart;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan de heer Richard Vernalls, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om vanaf 1 november 2014 tot en met 1 november 2015 , met inachtneming van artikel 2 en 3 van deze
beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van en te landen op het motorjacht M / Y SERENE;
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB - BK 117 C - 2 ( EC-145 ), registratie
G - SRNE en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, certificaat nr. 067167/001, van de
United Kingdom luchtvaart autoriteit.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht M / Y SERENE.
2. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht M / Y SERENE, dient in samenhang met
artikel 2 lid 3 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..
3. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 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.
4. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming van de
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
5. 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.
6. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek van het
motorjacht M / Y SERENE zijn.
7. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat moment
bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst
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8. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
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 na ondertekening en werkt terug vanaf 1 november 2014.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst en is geldig tot en met1 november
2015.
Philipsburg, tweede december 2014
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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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 2de DECEMBER 2014
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2014
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van mevrouw Maria Kenny, Operations Manager, d.d. 28 oktober 2014, met betrekking tot het
opstijgen van en landen op het motorjacht MY ECLIPSE in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een
helikopter, van het type MBB - BK 117 C - 2 ( EC-145 ), registratie M–LUNA, waarmee Visual Flight Rules (VFR) vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint
Maarten;

-

gelet op:
artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening;
artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht
luchtvaart;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan mevrouw Maria Kenny, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om vanaf 5 december 2014 tot en met 5december 2015 , met inachtneming van artikel 2 en 3 van deze
beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van en te landen op het motorjacht MY ECLIPSE;
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type MBB - BK 117 C - 2 ( EC-145 ),
registratie M–LUNA en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, certificaat nr. 266/4, van de
Isle of Man gouvernement.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het motorjacht MY ECLIPSE.
2. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het motorjacht MY ECLIPSE, dient in samenhang met
artikel 2 lid 3 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.
3. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 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.
4. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming van de
bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
5. 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.
6. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek van het
motorjacht MY ECLIPSE zijn.
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7. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat moment
bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst
8. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd.
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 5 december 2014 en is geldig tot en met 5 december 2015.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.
Philipsburg, tweede december 2014
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 Rechtsspraa
(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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PRIME MINISTER OF ST. MAARTEN
Minister President van Sint Maarten
APPOINTMENTS TO THE STEERING COMMITTEE ON NATIONAL DEVELOPMENT
Pursuant to Articles 3 and 4 of the Regulation of the Minister of General Affairs of 23 July 2013, establishing the
Steering Committee of National Development, I, Sarah Wescot –Williams , Minister of General Affairs, hereby appoint:
Dwayne Griffith and Rochana Richardosn

[representing youth]

Lisandra Havertong and Rudolph Groman

[representing community leaders]

Clara Reyes and Arlene Halley

[representing civil society-culture]

Tadzio Bervoet and Reuben Thompson

representing civil society-environment]

Derie Leonard and Travis McQuiken

[representing employees sector-unions]

Raymond Jessurun and Alberto Bute

[representing civil society-social development and elderly]

Hubert Pantophlet

[representing private sector-businesses]

Sjaoel Richardson and Jim Rosen

[representing private sector-employers]

Keith Franca

[ representing development financing]

Joy Arnell and Wayne Brook

[representing government-social development]

Jorien Wuite

[representing government – culture and human development ]

Miguel De Weever

[representing government-economy]

Louis Brown

[representing government-environment]

Hensley Plantijn

[representing government-general affairs and good governance]

To be members of the Steering Committee on National Development for a term commencing on 1 November 2014
and expiring on 31 December 2016.
Dated at Phillipsburg this 8 day of October 2014.
Hon. Sarah Wescot-Williams
Prime Minister/Minister for General Affairs
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INTER-MINISTERIAL WORKING GROUP: WEBSITE PROFILE
The Department of the Interior and Kingdom Relations, Dutch acronym „BAK‟ coordinates the Inter-Ministerial
Working Group, hereinafter known as „IMWG‟. The IMWG was established in May 2013 and is comprised of highlevel sectoral officials assigned by their respective Ministries. There are two persons assigned per Ministry to
administer and provide policy and execution guidance on all aspects of development of the island. The final
outcome is a well harmonized, synchronized, effective and efficient administration that helps to foster nation
building of St. Maarten.
The IMWG will act as a nexus for collaboration among all sectors in terms of policy, programmes, projects,
development cooperation planning, monitoring and evaluation. It will do this by creating harmonization and
synchronization of the public administration in a partnership with other stakeholder groups, including civil society
and the private sector. This will contribute to creating synergetic advancements in policy development and
implementation, resource mobilization and monitoring. Additionally, with specific regard to development planning,
the IMWG would supervise multi-sectoral initiatives among all areas and provide overall guidance for donor
mobilization and strategic regional and international partnerships.
Furthermore, according to its vision and mission, the IMWG supports the effective and efficient practice of
coordination and development cooperation efforts. Cost sharing possibilities and general knowledge management
and information sharing are also envisaged to be constant activities of the working group. This would lay the
foundation for better relations among the ministries and all other pertinent and supporting agencies for the
implementation of the National Development Plan.
Moreover, the IMWG aims to ensure that assessments and evaluations on the impacts of development
programmes would be conducted and later utilized for effective policy and updating of regulations and
implementation plans. Likewise, the IMWG hinges on guiding principles and strategic objectives that include a
collective vision and shared objectives among all members. The group is founded on good governance structure,
in order to promote transparency, accountability, procedural properness, appropriate conduct and participation.
This is seen clearly in its objective to build and maintain trust and its ability to be a flexible tool where learning
and sharing of information is facilitated. Therefore, constant adaptions and coordination among management and
operational capacities will continuously be assessed and adjusted resulting in better organizing to integrate the
voices of government into our National Development Plan. Such an enhanced structure will support the

implementation strategies for the sustainable development of St. Maarten.
MEMBERSHIP:
Ministry
General Affairs (AZ);
Department of the
Interior and Kingdom
Relations; Foreign
Relations; Legal
Affairs:

Permanent Representative
Marc Arnold
Okama Brook
Khalilah Peters
Rodney Richardson
Jules de Vries

Backstopping Supporter
Loekie Morales

Erika Radjouki
Jude Houston
Cherinah Franken

Lucy Richardson
Makhicia Brooks
Edward Dest

Geert van der Leest

Louis Brown

Sidonia Lacorbiniere-Hodge

Claudia Connor

www.sintmaartengov.
org/Government/AZ
Economic Affairs,
Tourism, Traffic &
Telecommunication
(TEZVT):
www.sintmaartengov.or
g/Government/TEZVT
Public Housing,
Spatial Planning,
Environment &
Infrastructure
(VROMI):
www.sintmaartengov.or
g/Government/VROMI

Education, Culture,
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Ruth Verbeek-Linger

www.sintmaartengov.or
g/Government/MECYS
Finance:
www.sintmaartengov.org/
Government/FIN

Marcella Wrigley

Emmerika Destin

Justice:
www.sintmaartengov.org/
Government/JUS

Myrna Lynch
Vidjai Jusia

Ludmilla Duncan

Public Health, Social
Development & Labour
(VSA):
www.sintmaartengov.org/
Government/VSA

Fenna Arnell
Joy Arnell
Rafael Boasman

Virginia Asin
Aida Holaman
Selby Philip

UNESCO NATIONAL
COMMISSION

Marcellia Henry

INTER-MINISTERIAL WORKING GROUP (IMWG) MEMBERSHIP:
Ministry

Permanent
Representative

Backstopping
Supporter

Email

General Affairs (AZ);
Department of the
Interior and Kingdom
Relations; Foreign
Relations; Legal
Affairs:

Marc Arnold
Okama Brook
Khalilah Peters
Rodney Richardson
Jules de Vries

Loekie Morales

Marc.arnold@sintmaartengov.org
Okama.brook@sintmaarengov.org
Khalilah.peters@sintmaartengov.org
Rodney.richardson@sintmaarengov.org
Jules.deVries@sintmaartengov.org
Loekie.morales@sintmaartengov.org

Erika Radjouki
Jude Houston
Cherinah Franken

Lucy Richardson
Makhicia Brooks
Edward Dest

Erika.Radjouki@sintmaartengov.org
Jude.houston@sintmaartengov.org
Lucy.richardson@sintmaartengov.org
Makhicia.brooks@sintmaartengov.org
edest@e-stmaarten.com
cfranken@e-stmaarten.com

Geert van der
Leest

Louis Brown

Geert.vanderLeest@sintmaartengov.org

Sidonia
Lacorbiniere-Hodge
Ruth VerbeekLinger

Claudia Connor

www.sintmaartengov.
org/Government/AZ
Economic Affairs,
Tourism, Traffic &
Telecommunication
(TEZVT):
www.sintmaartengov.org
/Government/TEZVT
Public Housing,
Spatial Planning,
Environment &
Infrastructure
(VROMI):

Louis.brown@sintmaartengov.org

www.sintmaartengov.org
/Government/VROMI

Education, Culture,
Youth & Sports
(MECYS):
www.sintmaartengov.org
/Government/MECYS

Sidonia.LacorbiniereHodge@sintmaartengov.org
Ruth.verbeek@sintmaartengov.org
Claudia.connor@sintmaartengov.org
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Finance:
www.sintmaartengov.org
/Government/FIN

Marcella Wrigley

Emmerika Destin

Justice:
www.sintmaartengov.org
/Government/JUS

Myrna Lynch
Vidjai Jusia

Ludmilla Duncan

Public Health, Social
Development &
Labour (VSA):
www.sintmaartengov.org
/Government/VSA

Fenna Arnell
Joy Arnell
Rafael Boasman

Virginia Asin
Aida Holaman
Selby Philip

UNESCO NATIONAL
COMMISSION

Marcellia Henry

Marcella.Wrigley@sintmaartengov.org
Emmerika.destin@sintmaartengov.org
Myrna.Lynch@sintmaartengov.org
Vidjai.jusia@sintmaarrengov.org
Ludmilla.duncanyork@sintmaartengov,.org
Fenna.arnell@sintmaartengov.org
Joy.arnell@sintmaartengov.org
Rafael.boasman@sintmaartengov.org
Virgina.asin@sintmaartengov.org
Aida.holaman@sintmaartengov.org
Selby.philip@sintmaartengov.org

Marcellia.henry@sintmaartengov.org

CONTACTS:
Secretariat:
BAK Office: 1-D Sparrow Road, 2nd Obersi/XEROX Building, Harbour View Philipsburg Sint Maarten.
Telephone: +1721-5420897 Fax: +1721-5420879
Coordinator: Okama Brook, Senior Policy Advisor, BAK. Cell: +1721-5207286
For further information please contact Drs. Okama Ekpe Brook
Email: Okama.brook@sintmaartengov.org
Email: nationaldevelopment@sintmaartengov.org

St. Maarten NDP Project
Department of the Interior and
Kingdom Relations (BAK)
Obersi/Xerox building, Sparrow Road 1-D
Harbor View, Philipsburg, St. Maarten
(T) +1721 542 0897 | (F) +1721 542 0879
Nationaldevelopment@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/NDP/Pages/default.aspx

FB: St. Maarten National Development Plan
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No. 381-14 MIN/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE

Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gelezen
in samenhang met beschikkingen van 30 september 2013 met nummer 688-13/JUS en van 14 augustus 2014 met
nummer 304-14/JUS.
BESLUIT:
Artikel 1
De bijlage behorende bij de beschikking van de minister van Justitie van 30 september 2013, nummer 688-13,
wordt vervangen door de bijlage behorende bij dit besluit.
Artikel 2
De beschikking van de minister van Justitie van 10 augustus 2014, nummer 304-14/ JUS, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Landscourant waarin zij wordt
geplaatst.

Philipsburg, vierentwintigste november 2014
De Minister van Justitie
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No. 381-14 MIN/JUS

Bijlage bij ministeriele beschikking van 24 november 2014, nr. 381-14MIN/JUS
Naam

Voorvoegsel

Voorletters

Roepnaa
m

Rang*)

Geboortedatum

Datum beediging

HEIDEN

van der

E.J.

Ewout

Kapitein

27/10/1963

30/09/2013

GROOT

de

M.E.

Marcel

Eerste Luitenant

14/3/1986

BOER

de

W.

William

Opperwachtmeester

28/9/1975

HEEMSTRA

P.

Peter

Opperwachtmeester

12/6/1972

AJABA

H.

Halima

Opperwachtmeester

19/7/1973

R.

Ronald

Wachtmeester 1e klas 4/8/1979

WIEGEL

L.

Linda

Wachtmeester 1e klas 10/6/1979

BRAKENHOFF

J.

Jos

Wachtmeester 1e klas 1/1/1983

MUREAU

M.

Maurice

Wachtmeester 1e klas 25/1/1977

BOOGAARD

R.S.

Robbert

Wachtmeester 1e klas 11/12/1984

S.

Suzanne

Wachtmeester 1e klas 2/11/1979

PLESSIUS

B.

Bas

Wachtmeester 1e klas 2/2/1986

JANSSEN

K.J.P.T. Kevin

Wachtmeester 1e klas 28/5/1987

OVERBEEK

W.

Wout

Wachtmeester 1e klas 13/4/1984

WOUTS

F.J.

Frits

Eerste Luitenant

COLLIN

P.

Pierre

Adjudant-onderofficier 28/1/1961

DITEWIG

J.P.

Jacoline

Opperwachtmeester

19/12/1982

EIJNDEN

F.

Frank

Opperwachtmeester

26/3/1969

MEIJER

M.

Mike

Opperwachtmeester

1/11/1981

ROERSMA

P.

Peter

Wachtmeester 1e klas 8/8/1981

WAGENMAKERS

E.

Eric

Wachtmeester 1e klas 21/8/1982

VERWIJS

L.

Leanne

Wachtmeester 1e klas 31/7/1974

AARDEMA

P.S.

Peter

Wachtmeester 1e klas 25/6/1976

BAKKER

R.J.

Robert

Wachtmeester 1e klas 15/7/1983

DIEDERICH

L.

Laurens

Wachtmeester 1e klas 30/9/1985

T.

Ton

Adjudant-onderofficier 16/12/1957

N.G.

Niels

Opperwachtmeester

22/7/1970
13/10/1966

VRIES

HERTOG

VEENENDAAL

de

den

van

HANENBURG

18/10/1963

SPOEL

van der

M.J.

Mark

Opperwachtmeester

PAS

van der

T.

Tjeerd

Wachtmeester 1e klas 01/09/1978

HENDRIKS

P.M.

Patrick

Opperwachtmeester

8/3/1976

HENDRIKS

P.G.W.

Patrick

Opperwachtmeester

4/10/1969

COX

W.P.G.

Wiel

Adjudant-onderofficier 28/11/1959

EIJBERSEN

A.F.

Fred

Opperwachtmeester

14/09/1964

MICHIELS

M.

Marloes

Opperwachtmeester

7/8/1971

BHAWANIDIN

S.

Shyam

Opperwachtmeester

16/10/1972

VONS

J.M.

Johannes

Wachtmeester 1e Klas

KLOOS

C.

Casper

Wachtmeester 1e Klas

DRENT

E.H.J.

Elwin

Wachtmeester 1e Klas

BROUWER

R.

Robert

Wachtmeester

GOSSELINK

S.
R.H.A.
M.

Sander

Wachtmeester

HEIJDEN

VAN
DER

Reinier

30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
15/08/2014

25/02/1962

10/09/2014
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No. 483-14MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE

MINISTER VAN JUSTITIE

Gelet op :
artikel 1 van de Landsverordening houdende bepaling van de plaats van vestiging van een op te richten
overheidsopvoedingsgesticht als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening houdende beginselen en
voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen, artikel 3, eerste lid, van de
Landsverordening beginselen gevangeniswezen en artikel 1:263 van het Burgerlijk Wetboek;
BESLUIT:
Artikel 1
Het gebouw op het perceel Venus Drive nr. 1, kadastraal bekend onder certificaatnummer 222/2009, hierna te
noemen: Miss Lalie Center, is het opvoedingsgesticht, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening houdende
bepaling van de plaats van vestiging van een op te richten overheidsopvoedingsgesticht als bedoeld in artikel 1
van de Landsverordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige
personen.
Artikel 2

a.
b.
c.
d.

Miss Lalie Center is bestemd voor de opneming van mannelijke jeugdige personen wier plaatsing in een
van de navolgende gestichten is bevolen en die ten tijde van de plaatsing de leeftijd van 12 jaar doch nog
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt:
opvoedingsgesticht;
gevangenis als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen;
huis van bewaring;
inrichting voor ter beschikking gestelden.
Artikel 3
Miss Lalie Center is mede bestemd voor de opneming van mannelijke jeugdige personen wier plaatsing in een
inrichting als bedoeld in artikel 1:263 van het Burgerlijk Wetboek is bevolen en die ten tijde van de plaatsing de
leeftijd van 12 jaar doch nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Artikel 4
Bij inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2) is het Miss Lalie Center tevens
bestemd voor de opneming van mannelijke jeugdige personen die de maatregel van plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen, bedoeld in artikel 1:174, dan wel een maatregel omtrent het gedrag van de jeugdige als bedoeld
in artikel 1:177 van het Wetboek van Strafrecht (nieuw) is opgelegd en die ten tijde van de opname de leeftijd
van 12 jaar doch nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking op 10 december 2014 en zal in de Landscourant worden geplaatst.
Philipsburg, achtste december 2014
De Minister van Justitie
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No. 483-14MB/JUS
Toelichting
Met de inrichting en operationalisering van het gebouw dat thans bekend staat als „Miss Lalie Center‟ als gesloten
inrichting voor jeugdigen wordt voorzien in een dringende behoefte aan geschikte opvang- en
behandelmogelijkheden voor jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar wier plaatsing in een opvoedingsgesticht,
gevangenis, huis van bewaring dan wel inrichting voor ter beschikking gestelden wordt bevolen. In het Miss Lalie
Center kunnen ook jongeren in genoemde leeftijdsklasse worden opgenomen die een civielrechtelijke
jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd hebben gekregen vanwege het gegeven dat deze jeugdigen ernstig in
hun ontwikkeling worden bedreigd. In de inrichting zal wat betreft de behandeling van de jeugdigen geen
onderscheid worden gemaakt naar strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten. De geslotenheid van het regime
wordt ook voor de civielrechtelijk geplaatsten noodzakelijk geacht om de veiligheid van de jeugdigen te
waarborgen.
In het Miss Lalie Center zullen vooralsnog alleen mannelijke jeugdigen worden opgenomen, aangezien de jongens
sterk oververtegenwoordigd zijn in de groep jongeren onder de 18 die in aanraking komen met Justitie.
Met het voorgaande wordt nadere invulling gegeven aan de eisen die zowel nationaalrechtelijk als
internationaalrechtelijk worden gesteld aan in het bijzonder de strafrechtelijke opvang en behandeling van
jeugdigen. Zo is internationaalrechtelijk bepaald, dat kinderen niet samen met volwassenen mogen worden
opgesloten.1 Ook de Staatsregeling stelt eisen aan het opsluiten van jeugdige verdachten en veroordeelden:
Jeugdige verdachten en gevangenen dienen gescheiden te worden gehouden van volwassenen en jeugdige
veroordeelden dienen te worden behandeld in overeenstemming met hun leeftijd en wettelijke staat. 2 Tot slot is
bij Landsverordening voorgeschreven dat van overheidswege een opvoedingsgesticht wordt opgericht. 3
In de jeugdinrichting is voorzien in een regime en dagprogramma, dat in overeenstemming is met de leeftijd en
wettelijke staat van de desbetreffende jeugdigen en past bij de hierboven genoemde bestemmingen voor
gevangenis, inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden en huis van bewaring. Gezien het specifieke
regime dat geldt voor jeugdigen en dat gericht is op rehabilitatie, is het niet wenselijk dat in de jeugdinrichting
opgenomen verdachten aanspraak kunnen maken op een afzonderlijke behandeling. Gelet hierop wordt voor wat
betreft de behandeling van jeugdigen die op basis van verschillende strafrechtelijke titels in het Miss Lalie Center
zijn geplaatst dan ook geen onderscheid gemaakt. Ook indien een jeugdige slechts preventief is gehecht, zal
direct worden aangevangen met de behandeling in de inrichting.
Het reeds bekrachtigde en gepubliceerde nieuwe Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2) kent aan de rechter
de bevoegdheid toe een jeugdige persoon de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, de
zogeheten PIJ-maatregel, dan wel een maatregel omtrent het gedrag van de jeugdige op te leggen.4 Gelet op de
omstandigheid dat dit wetboek binnen afzienbare tijd in werking zal treden, is het Miss Lalie Center ook
aangewezen als inrichting bestemd voor de tenuitvoerlegging van voormelde strafmodaliteiten, zij het niet eerder
dan het moment waarop de desbetreffende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Strafrecht in werking zijn
getreden.

1

Zie artikel 8, onderdeel d, van de „Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners‟ van de Verenigde Naties en artikel 37 van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
2
Artikel 30, vierde lid, van de Staatsregeling.
3
Artikel 1 en 2 van de Landsverordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige per sonen en
artikel 1 van de Landsverordening houdende bepaling van de plaats van vestiging van een op te richten overheidsopvoedingsgesticht, als bedoeld
in artikel 1 van de Landsverordening houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen.
4
Zie de artikelen 1:164, vierde lid, 1:174 en 1:177 van het Wetboek van Strafrecht (AB 2013, no. 2).
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Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en
Milieu, van 3 november 2014 nr. IENM/BSK-2014/229688, van internationale
besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid, van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de
Regeling veiligheid zeeschepen, artikel 19, vierde lid, van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met
zeeschepen, artikel 42, vierde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met
artikel 17a van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen;
MAAKT BEKEND:
Op 22 mei 2014 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie de
volgende resoluties aangenomen:
- MSC.372(93), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over
zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);
- MSC.376(93), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke
chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code);
- MSC.377(93), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar
gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code);
In juli 2014 is onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie de bij circulaire 396 (SLS 14) als voor
het Koninkrijk der Nederlanden geldende equivalente regeling aangemelde Code voor de veiligheid van kleine
commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small
Commercial Vessels; SCV-Code) gewijzigd.
De bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met
ingang van 1 januari 2016. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende Partijen bij het op 1 november 1974 te
Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat
verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de mogelijkheid de
gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2015 in werking te laten treden.
De bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code en de Nederlandse vertaling hiervan,
de bij resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code, de bij resolutie MSC.377(93)
vastgestelde wijzigingen van de GC-Code en de gewijzigde SCV-Code liggen ter inzage bij de bibliotheek van de
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6,
2596 JG te Den Haag.
De gewijzigde SCV-Code ligt tevens ter inzage bij:
Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region
Kaya International z/n
Kralendijk
Bonaire, Caribisch Nederland
Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region
Mazingacomplex, Fort Oranjestraat
Oranjestad
Sint Eustatius, Caribisch Nederland
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BESLUIT:
Artikel I
Met ingang van 1 januari 2015 gaan de bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code
gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen, de Regeling vervoer
gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen, met dien
verstande dat tot en met 31 december 2015 tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31
december 2014 mogen worden toegepast.
Artikel II
Met ingang van 1 januari 2016 gaan de bij resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code
gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
Artikel III
Met ingang van 1 januari 2016 gaan de bij resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code
gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
Artikel IV
Met ingang van 15 november 2014 gaan de wijzigingen van de SCV-Code gelden voor de toepassing van de
Regeling veiligheid zeeschepen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de
Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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TOELICHTING
Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen
bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van internationale en regionale codes die op grond van de
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of hier
niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige bekendmaking wordt voldaan aan de artikelen
70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, artikel 19
van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en artikel 17a van de Regeling voorkoming
verontreiniging door schepen.
De bekendmaking betreft allereerst een door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale
Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijziging van de Internationale Code voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code). Door middel van
deze bekendmaking werken de wijzigingen niet alleen door in het Schepenbesluit 2004 en de Regeling
veiligheid zeeschepen, maar ook in de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling
voorkoming verontreiniging door schepen.
Daarnaast worden door de MSC aangenomen wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen
die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code) en Code voor de bouw en
uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code)
bekendgemaakt.
Tot slot wordt een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen
worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small Commercial Vessels; SCV-Code)
bekendgemaakt en wordt besloten op welk moment deze wijziging in Nederland in werking zal treden.
IMDG-Code
De IMDG-Code ziet op het vervoer van gevaarlijke, verpakte lading met zeeschepen en wordt elke twee jaar
herzien. De met resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in
werking met ingang van 1 januari 2016. De Code biedt echter de mogelijkheid om de gewijzigde regels al vanaf
1 januari 2015 op nationaal niveau in werking te laten treden. Nederland maakt uit praktische overwegingen
van deze mogelijkheid gebruik. Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk als voordeel dat de sector al eerder
kan aansluiten bij soortgelijke veiligheidseisen die voor andere vervoersmodaliteiten reeds gelden of met
ingang van 1 januari 2015 zullen gaan gelden. De eerdere toepassing van de gewijzigde IMDG-Code geschiedt
door de sector op vrijwillige basis. Tot en met 31 december 2015 mogen tevens de voorschriften van de IMDGCode zoals die luidden op 31 december 2014 nog worden toegepast. Van de met resolutie MSC.372(93)
vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code zal, voordat deze wijzigingen op 1 januari 2016 internationaal in
werking treden, in het Tractatenblad mededeling worden gedaan. Omdat de wijzigingen op nationaal niveau al
eerder in werking treden, worden deze vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2015 tevens in de Staatscourant,
de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten bekendgemaakt.
BCH-Code
De BCH-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren. De met
resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code treden in samenhang met de aanvaarding en
inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de IBC-Code (International Bulk Chemical Code) in
werking met ingang van 1 januari 2016. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.376(93)
vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
GC-Code
De GC-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren. De
met resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code treden in samenhang met de aanvaarding
en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de IGC-Code (International Gas Carrier Code) in
werking met ingang van 1 januari 2016. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.377(93)
vastgestelde wijzigingen van de GC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.
SCV-Code
Onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is in 2001 de SCV-Code tot stand gekomen.
Deze Code bevat specifieke veiligheidseisen voor kleine commercieel opererende zeeschepen in het Caribisch
gebied. De SCV-Code is door verschillende landen in het Caribisch gebied als equivalente regeling als bedoeld
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in voorschrift I/5 van het SOLAS-verdrag5 bij de IMO en de partijen bij het SOLAS-verdrag aangemeld en wordt
in het Caribisch gebied breed toegepast. Ook het Koninkrijk der Nederlanden heeft de SCV-Code bij circulaire
396 (SLS 14) als equivalente regeling aangemeld. Toepassing van de SCV-Code is namelijk wenselijk uit
oogpunt van uniformiteit van certificering en toepassing van veiligheidseisen in het Caribisch gebied.
Met ingang van 1 juli 2014 is met een wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen de SCV-Code in
Nederland geïmplementeerd en kan de Code worden toegepast door Caribisch-Nederlandse zeeschepen en voor
Nederlandse schepen als zij gebruikt worden voor het maken van reizen in de Caribische handelszone (Stcrt.
2014, 164261). Na die datum zijn door vertegenwoordigers van de bij de Code betrokken landen afspraken
gemaakt over wijziging van de SCV-Code. Voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen gaan deze
wijzigingen met ingang van 15 november 2014 gelden.
Naast terinzagelegging in het Europese deel van Nederland zullen de Codes ook ten kantore van de Inspectie
Leefomgeving en Transport in Caribisch Nederland komen te liggen. Meer informatie over de modernisering van
deze maritieme regelgeving voor Caribisch-Nederlandse zeeschepen is te raadplegen op de internetsite van
Rijksdienst Caribisch Nederland (www.rijksdienstCN.com). Ook is de nieuwe regelgeving inclusief de SCV-Code
op te vragen bij ILT/scheepvaart op Bonaire en Sint Eustatius via nsicn@RijksdienstCN.com.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

1

Het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de
bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen.
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Overzicht wetgeving 2014
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

AB 2014, no. 79

Regeling ongevallenbestrijding
luchtvaartterrein
Regeling luchtwerk

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november
2014, tot wijziging van de Regeling
vergunning tot vluchtuitvoering, ter
vervanging van de bijlage inzake de
afgifte, wijziging en verlenging van
de vergunning tot vluchtuitvoering
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november
2014, tot wijziging van de Regeling
voorbereiding en uitvoering van
vluchten, ter vervanging van de
bijlagen A en B inzake voorbereiding
en uitvoering van vluchten
Regeling vluchtuitvoering
buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
28 november 2014, tot wijziging
van de Regeling erkenning van
bedrijven, ter vervanging van de
bijlage inzake erkende
onderhoudsbedrijven
Regeling inschrijving en registratie
van luchtvaartuigen
Regeling luchtvaartpersoneel

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

28 november 2014

10 januari 2015

Regeling aanpassing inkomsten- en
loonbelastingtabellen 2015
Regeling nummerplaten 2015

25 november 2014

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 6e november
2014 tot wijziging van de bijlage
behorend bij het Landsbesluit
medisch tarief sociale verzekeringen

6 november 2014

AB 2014, no. 78
AB 2014, no. 77

AB 2014, no. 76

AB 2014, no. 75
AB 2014, no. 74

AB 2014, no. 73
AB 2014, no. 72
AB 2014, no. 71
AB 2014, no. 70
AB 2014, no. 69

21 november 2014

7 januari 2015

(d.t.w.k.) 1 januari 2015)

3 januari 2015

( d.t.w.k. 1 januari 2015)

19 december 2014
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in verband met de indexering van
de tarieven voor paramedici en het
vaststellen van een tarief voor
verrichtingen door de Stichting
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis
Sint Maarten

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 82

Regeling van de Minister van
Algemene Zaken van 8 december
2014 tot wijziging van de
Sanctieregeling destabilisering
Oekraïne
Besluit van 9 december 2014 van
de Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van een wijziging van
de Bijlage I bij de
Sanctielandsbesluit territoriale
integriteit Oekraïne op grond van
artikel 4, tweede lid, van die
regeling
Regeling van de Minister van
Algemene Zaken van 2 december
2014 tot uitbreiding van de
werkingssfeer van het
Sanctiebesluit territoriale integriteit
Oekraïne
Landsverordening van de 28ste
oktober 2014 tot wijziging van de
Landsverordening begroting 2014 in
verband met de financiering van
enkele veranderde beleidsdoelen

8 december 2014

12 december 2014

9 december 2014

10 december 2014

2 december 2014

9 december 2014

28 oktober 2014

10 december 2014

AB 2014, no. 81

AB 2014, no. 80

AB 2014, no. 68

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

