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BEHARILAL LAKHMICHAND & SON N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per juni 2013 te ontbinden.
De Vereffenaar
EUPHRASIA CORPORATION LTD N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 10 september 2013 te ontbinden.

Opheffing Faillissement
Bij beschikking van 10 december 2012 heeft het
Gerecht in Eerste aanleg van Sint Maarten het
Faillissement van de naamloze vennootschap:
L & A Tools Rentals & Sales N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Sint Maarten,
opgeheven wegens gebrek aan baten. Aan de
crediteuren konden geen uitkeringen gedaan
worden.
Curator, mr. A.A, Kraaijeveld
Gibson & Associates Law Offices
C.A. Cannegieterstreet #26
Philipsburg, St. Maarten
T +1 721 542 2291
F +1 721 542 4626
E: aernout.kraaijeveld@attorneysxm.com

De Vereffenaar
DADAS N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de
vennootschap per 30 september 2013 te ontbinden.
De Vereffenaar

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.
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 5 november a.s.
voor 12.00 ‟s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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OPROEPING
Bij exploot van 19 september 2013, waarvan afschrift is
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb
ik, Mark John Rabess, deurwaarder voor burgerlijke
zaken bij Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten,
wonende op gemeld eiland en kantoorhoudend aan de
C.A. Cannegieterstreet in het Marcus Building te
Philipsburg op Sint Maarten, gevolg gevend aan de
beschikking van 13 september 2013 van de E. A.
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, Julien
Raymond LAKE en Claude Alfred Hans Peterson,
wonende te Saint Martin resp. op Sint Maarten,
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploot van 11 september 2013 van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke zaken,
waarvan afschrift is gelaten aan de officier van Justitie
op Sint Maarten die het oorspronkelijk voor “gezien”
heeft getekend , is ten verzoeke van de naamloze
vennootschap Koushyla Holding N.V. gevestigd en
kantoorhoudend in Sint Maarten aan AMELIA
ANTONIA ROLLAN-ILLIDGE & ROBIN GERMINA
ROLLAN, beiden wonende in de Verenigde Staten van
America,

OPGEROEPEN
BETEKEND
om op 14 januari 2013, des voormiddags te 8:30 uur
te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op Sint
Maarten om op de vordering van de rechtspersoonlijkheid
bezittende stichting Dawn Beach Estate Lots Foundation,
kantoorhoudend op Sint Maarten, te antwoorden.
(AR 144/13)

de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste
aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, AR 160/2012 d.d.
20 augustus 2013, met bevel om binnen 2 dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 2 oktober 2013, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE SOPRANOS N.V. voorheen gevestigd te
MAHO HOTEL UNIT # 33 MAHO, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
exploit van executoriaal beslag onder derden betekend.
De deurwaarder voornoemd,
Charles Mardenborough
Deurwaarder der belastingen

TROPICAL DRINKS
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de op 22 oktober 2013 gehouden
buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders is besloten tot ontbinding der
vennootschap per 22 oktober 2013. Het plan van
uitkering ligt ter inzage bij het Handelsregister en ten
kantore van de vennootschap.
De Vereffenaar
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AANKONDIGING
Bij exploit van de 9de oktober 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 30ste september 2013,
OPGEROEPEN
WORLD TOURS CO. LTD., ANNE'S FOLLY CO. LTD.,
ANTHONY BARRACO, OLD ENGLAND CO. LTD.,
JOSEPH JOHN TUCCI Jr. & DONNA MARIA TUCCI,
VERONIQUE & MARGEAUX LTD., ERIC JEAN-MICHEL
DEROUTEY & JEAN CLAUDE ANDRE RENEE ALEX, J &
T ENTERPRISE LTD., LOUIS CHENGHSI SUN,
JOSEPH CLARK PARSONS & AUDRIA JEAN
PARSONS, SHAM MURLI RAMNANI & NEETA MURLI
RAMNANI, ERNEST ABELES & FRANCINE ABELES,
SUSAN FRACES
AVELLINO, ANIL ARJAN SABNANI & SUNIL PISHU
KHATNANI, RONAN SERGE GARNIER & SANDRA
PEREIRA MENDES DE OLIVEIRA, JOAN PATRICIA
SARGENTE & JOSEPH SARGENTE, JEAN LUC
DOCQUIER & CATHERINE COCHET, ROJALIE
PRIVATE FUND, TERRANCE HILL CLARK & DEBRA
JEAN CLARK, SABRA N.V., RAINBOW BEACH CLUB
CO. LTD., FUTURE ENTERPRISES CO. LTD.,
LEONARD ALPHONSE MILLER, THEODORE KENT
BUNCAMPER, DEEPAK RAMCHANDANI, CHADI
HAMOUI & RAMI HAMOUI, NEW WAY LTD.,
ANTILLES MANAGEMENT ENTERPRISES LTD.,
RAINBOW BEACH CLUB MANAGEMENT LTD.,
WILLIAM SEDGWICK JONHSTON & BETTY WALLACE
JOHNSON, ALASDAIR IAN McKENDRICK &
PATRICIA KATHERINE McKENDRICK, BRUCE
ARTHUR MILLER & MARY ELLEN MILLER, NEIL
ALLEN SHIFMAN, allen zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten voor de terechtzitting van
maandag de 13de januari 2014, des voormiddags te
09.00 uur ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de
door: DAVID PATRICK LOONEY & CATHERINE
LOONEY, HANNOVER ESTATES LTD., 2236283
ONTARIO LTD., GABRIEL ISAAC ANTUNEZ ROMERO
& SUSANA ELISA ANTUNEZ-DIAZ-GRANADOS
MOLINA, JAMES NEALON, BRUCE ARTHUR MILLER &
MARY ELLEN MILLER, THE BUCK PRIVATE FUND
FOUNDATION, CURT ARBITMAN & ROBIN
ARBITMAN, JOHN JOYCE & MARIE JOYCE, SUSAN
WOODS, KEITH DAVID KANTOR, SONIA YVETTE
FALOTICO & PETER FALOTICO, WILLIAM IGNATIUS
MILLER III & ELAINE SUZANNE ELIZABETH MILLER,
MICHELLE LYNNE POLLOCK, SALVATORE JOSEPH
MILARDO Jr. & SRHEA MILARDO, CHARLES ALBERT
PRATO & MARGARITA PRATO, JG & AJ,LLC,
BARBARA ANN WACHS, RICHARD EDWARD JERLINSKI & BASILIKI JERLINSKI, LEONARD AGUIAR,
BANDOR HOLDINGS LTD., JEFFREY LEN
SCHOENHERR & EUGENIA SCHOENHERR, OLGA &
EDGAR PRIVATE FUND FOUNDATION, RICHARD
JOSEPH GERAIGERY & HILDA MARIE GERAIGERYHERNANDEZ, JOSEPH FRANCIS HALL, SAM JOSEPH
RETIG & KAREN PATRICIA RETIG-COSTA,

EUGENIOS ANDREAS CHRISTODOULOU & DAWN
MARIE CHRISTODOULOU-BERQUIST & DINO
JAGTIANI, JAMES EDWARD MOORE & PHYLLIS MOORE-REID, LRC REALTY, LLC, COLLIN MAX
MUIR & CORINNE PAULA BRAGG, SUNSETS
UNLIMITED LTD., CIELO AZZURO LTD., TURTLE
VACATIONS LLC,
HOWARD MORTON CLARK & SHIAO MING LEE
CLARK-LEE, MICHELLE RAYMOND RENE BEGUET &
JULIETTE ELISE ANNA PACE BEGUET, HAYDEN
KING CLINE
Jr. & VICKI ELAINE CLINE, FINALE LTD., LIFOU
LTD., RAMAZ ANATOY ASHUROV & PARINO
SEMENOVNA ASHROV, VADIM KHRKOVSKY &
VERA KHRAKOVSKY-HEIFETZ, WILLIAM JOHN
LARCHEID & MARGARET MARY LARCHEID-OTT,
allen gedomicilieerd aan de Kudu Drive # 2, ten
kantore van de advocaat mr. J.G. Snow, tegen hen
ingestelde vordering te antwoorden.
(E.J. No: 211/13)
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

September 2013
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Securities and loans
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
30-Sep-13 31-Aug-13

Liabilities

3,079.7
998.2
1,524.0
557.5

-3.8
-51.4
47.8
-0.2

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

495.2

-18.1

Domestic liabilities

0.3
0.3
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

10.3
10.3

-13.2
-13.2

484.6
484.6

-4.9
-4.9

495.4
495.4

-47.2
-47.2

2,162.1

77.4

Currency in circulation

387.1

1.7

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

291.9
214.0
2.3
75.2
0.4

65.7
62.3
2.2
1.2
0.0

1,206.2
151.7
26.0
1,028.5

2.0
9.9
-2.0
-5.8

276.8
179.8
97.0

7.9
8.5
-0.6

917.3

-51.9

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves
Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

3,574.8

-21.8

Difference
compared to
30-Sep-13 31-Aug-13

Total liabilities

3,574.8

-21.8

During the month of September 2013, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the surplus in
the money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased again by 0.25
percentage point to 16.50%. This instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the
growth in credit extension. Despite the increase of the percentage, the outstanding amount of required reserves
declined slightly because of the lower base amount1 on which it is calculated. During the biweekly CD-auctions2, the
Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. The amount of outstanding CDs, therefore, remained practically
unchanged.
Base money3 rose by NAf.11.6 million, due mainly to an increase in the current account balances of the commercial
banks at the Bank (NAf.9.9 million). The latter increase was caused primarily by the net sale of foreign exchange by
the commercial banks to the Bank. However, the repayment of part of the short-term credit that was extended to the
commercial banks by the Bank mitigated the increase in the current account balances of the commercial banks. The
repayment of this short-term credit explains also the decline by NAf.13.2 million in the item “Claims on deposit money
banks” on the assets side of the balance sheet.
The net position of the government with the Bank improved by NAf.65.7 million because of a rise in the deposits of
the Curaçao government, related mainly to the issuance of a bond loan.
The item “Liabilities to nonresidents” declined by NAf.47.2 million due primarily to a decrease in the deposits of the
Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank. The latter decrease occurred because the
Dutch State purchased, as a result of the agreed standing subscription, all the bonds issued by the Curaçao
government. The net transactions by the Central Bank of Aruba, a commercial bank in Bonaire, and the institution
placed under the emergency measure, First Curçao International Bank (FCIB) mitigated, however, the decline in the
item “Liabilities to nonresidents”. The item “Deposits of other residents” increased by NAf.8.5 million, largely as a

1

Domestic debt -/- long-term deposits.
Certificates of deposit.
3
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
2
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result of a rise in the deposits of the public pension fund of Curaçao, Algemeen Pensioenfonds, because of interest
earnings on debt securities held in the pension fund‟s portfolio.
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.47.8 million, largely because of
the net sale of foreign exchange by the commercial banks to the Bank and the aforementioned net transactions of the
Central Bank of Aruba, a commercial bank in Bonaire, and the FCIB.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.51.4 million as a result of a lower
market value at the balance sheet date, compared to the end of August 2013. The decrease in the item “Capital and
reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the market value of gold.
Willemstad, oktober 25, 2013
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
De Minister van Justitie
BESLUIT
Artikel 1
1. Aan de Advocaat-Generaal van Sint Maarten, en bij diens ontstentenis aan de (waarnemend)
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie, wordt mandaat verleend tot het nemen van
besluiten ter uitvoering van de artikelen 16, 20, 21, tweede lid, 22, eerste lid, 23, derde lid, 24 en 29
van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag
(verder te noemen: de landsverordening).
2. De functionarissen als bedoeld in het eerste lid worden tevens gemachtigd tot het verrichten van
andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.
Artikel 2
De functionarissen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, leggen maandelijks schriftelijk verantwoording af aan
de Minister van Justitie over de krachtens deze beschikking genomen beslissingen. Hierbij worden ten
minste genoemd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het aantal toe- en afwijzingen;
naam aanvrager;
datum aanvraag;
reden aanvraag;
datum beslissing;
reden afwijzing.

Artikel 3
De ondertekening van de krachtens deze beschikking genomen beslissingen luidt als volgt:
DE MINISTER VAN JUSTITIE
namens deze,
gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris en diens handtekening en naam,
alsmede:
a.

bij een beslissing op grond van artikel 21 van de landsverordening, door de volgende tekst:
“De verzoeker kan binnen zeven dagen na ontvangst van deze beslissing bij de Minister van Justitie
voorziening vragen.”

b.

bij een beslissing op grond van artikel 24, tweede lid, van de landsverordening, door de volgende
tekst:
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“De betrokkene die het niet eens is met deze beslissing kan hiertegen een klaagschrift indienen ter
griffie van het Gerecht in eerste aanleg. Het klaagschrift moet ondertekend en in tweevoud worden
ingediend en ten minste bevatten:
a. de naam en de woonplaats van de betrokkene;
b. een gekozen woonplaats binnen Sint Maarten, indien de betrokkene daarbuiten woonplaats heeft;
c. een duidelijke omschrijving van de beslissing, waartegen het klaagschrift is gericht, onder
overlegging voor zoveel mogelijk van een afschrift van de beslissing.”
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van publicatie in de Landscourant
en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Dit besluit zal in de Landscourant worden geplaatst.
Philipsburg, 25 oktober 2013
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven
beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van
Justitie.
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DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Mandaatbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 23 september 2013, CZ-13/0019 houdende de
verlening van mandaat op het terrein van consulaire aangelegenheden (Mandaatbesluit behandeling
bezwaar- en beroepschriften tegen niet in behandeling neming paspoortaanvragen)
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Overwegende:
 dat het wenselijk is om, in aanvulling op het Mandaatbesluit uitgifte nationale paspoorten, over te gaan tot het
verlenen van mandaat met betrekking tot de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen de
niet in behandeling neming van een paspoortaanvraag, voor zover het personen betreft die als ingezetene in
de basisadministratie van het land Sint Maarten zijn opgenomen.
gelet op:
 de artikelen 26, 40 en 44 van de Paspoortwet
 artikel 50, eerste lid, van de Paspoort uitvoeringsregeling Caraïbische landen
 het Mandaatbesluit uitgifte nationale paspoorten
BESLUIT:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Gouverneur: de Gouverneur van Sint Maarten;
b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur van Sint Maarten een besluit te nemen;
c. Secretaris Generaal: de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken;
d. Hoofd: het hoofd van de afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 2
1. De Gouverneur blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te allen tijde
intrekken.
2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een besluit van de
Gouverneur.
3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de Gouverneur is genomen.
Artikel 3
1. Aan de Secretaris Generaal wordt mandaat verleend om, namens de Gouverneur, te beslissen op bezwaarschriften
gericht tegen de niet in behandeling neming van een paspoortaanvraag, voor zover het personen betreft die als
ingezetene in de basisadministratie van het land Sint Maarten zijn opgenomen.
2. Aan het Hoofd wordt mandaat verleend om, namens de Gouverneur, verweerschriften op te stellen en bij het
gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te voeren tegen de niet in behandeling neming van paspoortaanvragen
voor zover het personen betreft die als ingezetene in de basisadministratie van het land Sint Maarten zijn opgenomen.
3. Het Hoofd is bevoegd om zich bij de uitvoering van de aan hem gemandateerde bevoegdheid bij te laten staan door
advocaten en procureurs.
4. De Secretaris Generaal kan de in het eerste lid genoemde bevoegdheid schriftelijk ondermandateren. Van een
gegeven ondermandaat wordt de Gouverneur van Sint Maarten schriftelijk in kennis gesteld.
5. Het Hoofd kan de in het derde lid genoemde bevoegdheid schriftelijk ondermandateren. Van een gegeven
ondermandaat wordt de Gouverneur van Sint Maarten schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 4
Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde, treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid
of verhindering in diens plaats.
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Artikel 5
Elk in mandaat genomen besluit dient als volgt te worden ondertekend:
„DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Voor deze,‟
gevolgd door de functie-aanduiding, handtekening en naam van de gemandateerde.
Artikel 6
1. De gemandateerde houdt een lijst bij van de in mandaat genomen besluiten.
2. De gemandateerde dient aan de mandaatgever en in ieder geval één maal per 6 maanden verantwoording af te
leggen over de uitoefening van de krachtens mandaat genomen besluiten.
Artikel 7
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Landscourant waarin
het is geplaatst en werkt terug tot en met 25 augustus 2013.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit behandeling bezwaar- en beroepschriften tegen niet in
behandeling neming paspoortaanvragen”.
Philipsburg, drieëntwintigste september 2013
De Gouverneur van Sint Maarten
E.B. Holiday
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Toelichting
Ingevolge de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Caraïbische landen is de uitvoering van deze regelgeving
in Sint Maarten aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk geattribueerd. In het Mandaatbesluit uitgifte
nationale paspoorten heeft de Gouverneur de bevoegdheid tot afgifte van paspoorten, voor zover het personen betreft
die als ingezetene in de basisadministratie van het land Sint Maarten zijn opgenomen, gemandateerd aan het hoofd
van de afdeling Burgerzaken van Sint Maarten. In het onderhavige besluit wordt de bevoegdheid tot het in
behandeling nemen van bezwaar- en beroepschriften, gericht tegen de niet in behandeling neming van een
paspoortaanvraag gemandateerd. Gelet op het uitgangspunt dat bezwaar- of beroepschriften niet worden behandeld
door dezelfde persoon die ook betrokken is geweest bij de primaire besluitvorming, wordt dit mandaat niet verleend
aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken, maar aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,
de hoogste ambtenaar van het Ministerie waaronder de afdeling Burgerzaken ressorteert. De bevoegdheid tot het
opstellen van verweerschriften naar aanleiding van ingediende beroepschriften en het voeren van verweer bij de
rechter wordt gemandateerd aan het Hoofd van de afdeling Juridische en Algemene Zaken van het Ministerie van
Algemene Zaken. Dit is de afdeling die onder meer verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging in rechte van het
land.
Ingevolge het derde en vierde lid van artikel 3 kunnen de Secretaris-Generaal en het Hoofd hun bevoegdheden
ondermandateren. Uitgangspunt daarbij is dat het ondermandaat niet wordt verleend aan een persoon die anderszins
bij de besluitvorming over de betreffende paspoortaanvraag of bij de behandeling van het bezwaar of beroep is of
kan worden betrokken.
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
E.B. Holiday
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STATEN VAN SINT MAARTEN
BESCHIKKING
No. 133 V/2010-2011
van de 1ste februari 2011, no. 6

DE STATEN VAN SINT MAARTEN
Gelet op:
Artikel 10 en artikel 12, vierde lid, van de Landsverordening Ombudsman,
HEBBEN GOEDGEVONDEN:
Artikel 1
De Ombudsman ontvangt een vergoeding voor het gebruik van communicatiemiddelen, waaronder een mobiele
telefoon, van F. 500,-- per maand; eveneens worden hierbij vergoed de aantoonbare dienstgerelateerde excessen
boven het in dit artikel genoemd bedrag.
Artikel 2
De Ombudsman geniet een toelage van F. 750,-- per maand voor het gebruik van een eigen vervoermiddel.
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Artikel 3
De formatie van het kantoor van de Ombudsman wordt vastgesteld als volgt:

ORGANIGRAM OMBUDSMAN BUREAU

OMBUDSMAN

SECRETARIS

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER

FTE’S
1
1
2
1

JURIDISCH

KLACHTEN-

KLACHTEN-

BESTUURSADVISEUR

ONDERZOEKER

ONDERZOEKER

FUNCTIE NAAM
Secretaris/ Beleidsadviseur
Juridisch Bestuursadviseur
Klachtenonderzoeker
Administratieve Medewerker

FORMATIE PLAN
OPLEIDING
AC
AC
HBO
MBO

SCHAAL:
14
13
10
7

Totaal 5 FTE‟s
FUNCTIEBESCHRIJVINGEN BUREAU OMBUDSMAN:
SECRETARIS/ BELEIDSADVISEUR
3. Resultaatgebieden
3.1. Management van een uitvoerende of toezichthoudende dienst met een multidisciplinair of complex
werkterrein
-)jaarplan, een jaarverslag, het aanleveren van periodieke
verantwoordingen en bewaakt de uitputting van de dienstbudgetten;
veranderingen en vernieuwingen (voorbeeldfunctie);
roleert de werkzaamheden, stelt prioriteiten en ziet toe op de
voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden (doel-, resultaat- en cliëntgericht);
verbetering van de kwaliteit;
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e selectie van nieuwe medewerkers, voert functionerings- en
beoordelingsgesprekken en doet voorstellen inzake rechtspositionele aangelegenheden.
3.1.a) Financiële werkzaamheden projecten
- en invoeringsplannen financieel voor en stelt het (concept)
projectbegroting op;
r;

verbeterpunten;
aarvan;

- en programmanagement;
voor de begroting van de dienst
3.1.b) Financiële administratie
-administratieve gegevens en stelt financiële verslagen en
managementrapportages op;
- of programmaorganisatie of andere instanties in;
en de
meerjarenramingen;

3.2. Coördinatie van de uitvoeringsgerichte beleidsprocessen en de beleidsuitvoering en adviezen op het
werkterrein van de dienst
ontwikkelingen in het betreffende uitvoeringsterrein en beziet de daaruit voortvloeiende
consequenties voor de dienst op de middellange termijn;
- en adviesnota's
nde meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota‟s, procedures, projectvoorstellen en -plannen en
adviezen op, draagt zorg voor instrumentontwikkeling en de implementatie daarvan;
ische vraagstukken;
partijen;
it van
maatregelen, regelgeving, instrumenten;

antie ter toetsing van het
overheidshandelen.
3.3. Advisering op het werkterrein van de dienst
Ombudsman over in te nemen strategische standpunten over beleidsbeslissingen die de dienst
betreffen, dan wel raakvlak hebben met het werkterrein van de dienst.
4. Speelruimte
uitvoeringsplannen,
beleidsnota‟s of strategische adviezen, bij het houden van toezicht en bij het in- en extern vertegenwoordigen van de
organisatie;
verantwoording af aan de Ombudsman voor wat betreft de kwaliteit en doelmatigheid van het functioneren van
de organisatie, de bruikbaarheid van de adviezen, over het externe optreden namens het college en over het
realiseren van de uitvoeringsplannen;
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eemt beslissingen bij het binnen de overheidsorganisatie afstemmen van de verschillende deelgebieden van het
betreffende beleidsterrein, bij het opstellen en controleren van de naleving van complexere vergunningen,
subsidietoekenningen, verordeningen, e.d. en bij het opstellen van rapportages, het controleren van de
beleidsuitvoering en het adviseren van de departementale top ten behoeve van de beleidsbepaling;
bij het leveren van een bijdrage aan begrotingsprognoses, bij het verwerken van financieeladministratieve gegevens en bij het aanpassen van richtlijnen, technieken en methodieken;
- en regelgeving vormen het kader;
werkzaamheden op begrotings- en financieel-administratief gebied;
5. Kennis en vaardigheden
- en uitvoeringsterrein van het college;
bedrijfsleven;
- en werkgroepen en in het resultaatgericht
onderhandelen;
(inter)nationaal verband.
an alle relevante
aanverwante aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
- en staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;
en de daarmee
samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
adviesnota's- alsmede in het kunnen afstemmen van verschillende deelgebieden en het afstemmen op andere
beleidsterreinen en het daarbij houden van overzicht ten aanzien van alle actiepunten;
plannen, e.d.;
van de bestuurlijke verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en
technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.
-administratief gebied;

-administratieve gegevens;
tellen van prioriteiten.
–technieken
- en regelgeving en voorschriften op het aandachtsgebied;
elen en organiseren van voorlichtingsprogramma‟s en -activiteiten;

6. Contacten
met andere sectie-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke vertegenwoordigers over lange termijn
ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en maatregelen om te adviseren over
oplossingsrichtingen;

beleidsstandpunten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid of maatregelen
geïmplementeerd te krijgen en draagvlak te verwerven;
den over uitvoerings-aspecten om standpunten
bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de resultaten worden behaald.
de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten te verduidelijken, beleidsmatige knelpunten op te lossen en/of
te komen tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
ng en
afstemming van beleid en activiteiten om overleg te plegen en adviezen te geven;
)eilandelijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en verenigingen op het beleidsterrein om
overleg te voeren, het overheidsstandpunt toe te lichten en voorlichting te geven;
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financiële aangelegenheden van de projecten en het programma, vragen te
beantwoorden en informatie uit wisselen;
nghebbenden van het project over financiële verzoeken om knelpunten op te lossen, af
te stemmen en informatie uit te wisselen.
JURIDISCH BESTUURSADVISEUR
3. Resultaatgebieden:
3.1 Onderzoek naar overheidsoptreden
en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn en beziet de
gevolgen daarvan voor de taken van de organisatie;
omplexe onderzoeksvoorstellen op en begeleidt onderzoeken
door derden;
ontwikkelt instrumenten en procedures voor onderzoek;

instanties en organisaties binnen en buiten het organisatieonderdeel;

eigen onderzoeken en de effectiviteit van de advisering;
-adviezen op;
an organisatieverordeningen of -besluiten;
3.2. Advisering over complexe bestuurlijk-juridische aangelegenheden
-juridische vraagstukken;
betreffende beleidsterreinen van de overheid;
f anderen over complexe juridische
aangelegenheden;












bestudeert en analyseert juridische aspecten van de problematiek die zich voordoet in de beleidsterreinen en
geeft richting gevende adviezen;
bestudeert voor het land relevant regeringsbeleid en beziet de daaruit voortvloeiende consequenties voor op de
langere termijn te leveren bestuurlijk-juridische producten;
bereidt als projectleider bestuurlijk-juridische projecten voor en leidt deze;
adviseert inzake de interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving;
adviseert de top ten aanzien van juridische vraagstukken;
adviseert inzake specifieke aspecten van het openbaar bestuur;
toetst beleidsvoornemens aan de bestaande regelgeving;
participeert in beleidsprojecten, realiseert mede de voorbereiding en implementatie van beleidsmaatregelen en
verzorgt de juridische inbreng in beleidsprojecten en uitvoeringsprocessen;
adviseert de top over de behandeling van controversieel liggende (juridische) beleidsnota's;
signaleert politiek gevoelige aangelegenheden en adviseert daarover;
stelt juridische producten, zoals beschikkingen, statuten, contracten, beleidsnota‟s en andere complexe
bestuurlijk-juridische documenten op;

3.3 Leiding van multidisciplinaire projecten
- en
besluitvormingsdocumenten;
sciplines, de onderlinge afstemming van deelprojecten en de inzet van de projectmedewerkers;
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3.4. Advisering op het werkterrein van de dienst
- en adviesnota's, stelt adviesnota's op en draagt
beleidsalternatieven aan;
lijk-juridische kaders waarbinnen de eigen organisatie opereert.
ellingen, inclusief de effectiviteit van
maatregelen, regelgeving, instrumenten;
3.5. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden binnen
de afdeling/dienst en de sectie, i.h.b. bij adviseren en assisteren van de klachtenbehandelaar
4. Speelruimte
-Juridisch Adviseur neemt beslissingen bij het binnen de overheidsorganisatie
afstemmen van de verschillende deelgebieden van het betreffende beleidsterrein, bij het opstellen en controleren
van de naleving van complexere vergunningen, subsidietoekenningen,
verordeningen, e.d. en bij het opstellen van rapportages, het controleren van de beleidsuitvoering en het adviseren
van de departementale top ten behoeve van de beleidsbepaling;
bij het opstellen van meerjaren uitvoeringsplannen, beleidsnota‟s of strategische adviezen, bij het voeren van
(complexe) procedures voor het Constitutionele Hof
(inter)nationale regelingen, formeel juridische aangelegenheden van algemene aard vormen het kader;
-Juridisch Adviseur legt verantwoording af aan de leidinggevende voor wat betreft de coördinatie van
voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van onderzoek, de bruikbaarheid van de adviezen en de
advisering van de leiding.
5. Kennis en vaardigheden
aanverwante aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
- en staatsrechtelijk als op
civielrechtelijk terrein;
samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;
betrekking tot het opstellen van adviesnota's,
wijzigingen in regelgeving en beleidsvoorstellen, alsmede in het kunnen afstemmen van verschillende deelgebieden en
het afstemmen op andere beleidsterreinen en het daarbij houden van overzicht ten aanzien van alle actiepunten;
processtukken, wetswijzigingen,
beleidsvoorstellen, verzoeken, plannen, e.d.;
ke en
technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.
(inter)nationaal verband.
6. Contacten
de beleidsvelden om advies te verlenen, standpunten te verduidelijken, beleidsmatige of juridische knelpunten op te
lossen en/of te komen tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
afstemming van beleid en activiteiten om overleg te plegen en adviezen te geven;
ijke werkgroepen, belangengroeperingen, stichtingen en verenigingen op het beleidsterrein om
overleg te voeren, het overheidsstandpunt toe te lichten en voorlichting te geven;
advocatuur, rechtelijke colleges, over
juridische aangelegenheden om te komen tot oplossingen voor juridische problematieken.
-, afdelings- en/of diensthoofden en de politieke vertegenwoordigers over lange termijn
ontwikkelingen, vraagstukken, knelpunten en maatregelen om te adviseren over
oplossingsrichtingen;
punten tijdens overleg- en onderhandelingssituaties om beleid of maatregelen geïmplementeerd te krijgen en
draagvlak te verwerven;
-aspecten om
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standpunten bekend te stellen en ervoor zorg te dragen dat de resultaten worden behaald.
KLACHTENONDERZOEKER
3. Resultaatgebieden:
3.1. Afhandeling klachten, meldingen en vragen
hten/meldingenregistratiesysteem en houdt de statistieken bij;
ingen of diensten;

r de afhandelingsprocedure.

dienstverlening;

3.2. Juridische activiteiten en administratie

informeert de interne medewerkers hierover;
daarin;

gevolgen daarvan voor de taken van de organisatie;
evante instanties en organisaties binnen en buiten het organisatieonderdeel;







-adviezen op;
bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de (uitvoerings)problematiek die zich voordoet in de
betreffende beleidsterreinen;
adviseert over juridische vraagstukken (zoals bezwaar en beroepszaken bij onder meer vergunningverlening)
en schakelt bij complexe vraagstukken anderen op het Bureau in;
levert klantgerichte adviezen op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijv.
aansprakelijkheidstellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.);
controleert op de naleving van aanbevelingen van de ombudsman;
draagt bij aan informatiebijeenkomsten met betrekking tot het werkterrein van de Ombudsman.

3.2. a) Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van voorlichtingsprogramma’s
diensten, oriënteert zich hierop en adviseert over de te nemen maatregelen;
campagnes of –projecten ter vergroting van de maatschappelijke bewustwording;
schriften, e.d.) en organiseren informatiebijeenkomsten;
activiteiten en campagnes;
3.2.b)verzorgen van In- en externe voorlichting
regelgeving;
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directie;
es, brengt actuele thema‟s onder de aandacht om de
maatschappelijke bewustwording te vergroten;
materialen en -methodieken;
er diverse regelingen, wetten en beleidsmaatregelen;

gt de vormgeving van eenvoudige exposities en tentoonstellingen;

3.2. c). Verzorgt de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal
en het meest geëigende voorlichtingsmiddel;
-voorlichtingsmateriaal, inclusief vormgeving, op en verwerkt commentaar op de stijl en inhoud;

ervan.
3.3. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden binnen de
afdeling/dienst en de sectie, i.h.b. bij het ontwikkelen van voorlichtingsprogramma's en -materiaal.
diensten, oriënteert zich hierop en adviseert over de te nemen maatregelen;
rt en ontwikkelen van (waarschuwings)systemen;
campagnes of –projecten ter vergroting van de maatschappelijke bewustwording;
gen van voorlichtingsmateriaal (folders, posters, video‟s
vlugschriften, e.d.) en organiseren informatiebijeenkomsten;
activiteiten en campagnes;
rt voorlichtingsprogramma‟s of projecten
en het meest geëigende voorlichtingsmiddel;
stelt concept-voorlichtingsmateriaal, inclusief vormgeving, op en verwerkt commentaar op de stijl en inhoud;
draagt zorg voor de (externe) productie van het voorlichtingsmateriaal en bewaakt de kwaliteit
ervan.
4. Speelruimte
maatregelen op grond van ontwikkelingen, bij het verstrekken van maatregelen aan het publiek bij het afhandelen
van klachten;
- en regelgeving, beleidsplannen en besluiten vormen het kader;
correcte afhandeling van klachten.
het bureau van de Ombudsman
ontwikkelingen, bij het ontwikkelen en organiseren van voorlichtingscampagnes, bij het verstrekken van
maatregelen aan het publiek, bij het afhandelen van klachten en over de voorstellen voor voorlichtingsmateriaal;
- en regelgeving, beleidsplannen en besluiten vormen het kader;
over de correcte afhandeling van klachten en over het voorlichtingsmateriaal.
5. Kennis en vaardigheden
- en regelgeving en voorschriften op het aandachtsgebied;
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–technieken
6. Contacten
medewerking te verkrijgen;
- en belangenorganisaties om af te stemmen over maatregelen en voor uitvoering zorg twe dragen.
effectieve voorlichtingsmethoden.
- en belangenorganisaties om af te stemmen over maatregelen en voorlichtings-programma‟s en voor
uitvoering zorg te dragen;
om
medewerking te verkrijgen;
effectieve voorlichtingsmethoden.
ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER:
3. Resultaatgebieden
3.1. Managementondersteuning
besluiten;
-administratieve werkzaamheden uit (w.o. betalingsopdrachten) en maakt
berekeningen;
overzichten op (w.o. statusrapporten, voortgangsrapportages) en verstrekt
informatie, vraagt informatie etc.;
administratief-organisatorische aangelegenheden binnen de afdeling of dienst en over algemeen inhoudelijke aspecten
van in behandeling zijnde onderwerpen;

3.2. Secretariële ondersteuning
kenstroom via het postregistratiesysteem en zorgt voor de bewaking van de
voortgang;
benodigde informatie toe voor de afhandeling;
ijft brieven aan de hand van globale aanwijzingen van het hoofd;

instanties;

oorbereidingen voor dienstreizen van bestuursleden;
-organisatorisch voor en verzamelt
vergaderstukken voor verschillende overlegplatforms;
oorbereiding op vergadering, stelt in overleg de agenda op, voegt relevante
achtergrondinformatie bij en attendeert op bijzondere aandachtspunten;
leine kas.
3.3. Financieel administratieve zaken
verplichtingenadministratie;
administratie;

- en budgetbewaking en verzorgt interne overboekingen;
- en correctiewerkzaamheden uit voorafgaand aan definitieve batchverwerking en rapporteert over de
volledigheid van opbrengsten;
derden (bv. BTW- en uitkeringendeclaraties);
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functie uit richting budgethouders met betrekking tot de uitgaven- en
inkomstenstroom;

administraties (belastingpakket/salarispakket/sociale dienstpakket, etc.).
3.4. Financiële administratie
juistheid en rechtmatigheid, codeert ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en laat zorgen voor een
tijdige betaling;
-soort volgens het
voorgeschreven coderingssysteem;
betaalstukken, vergelijkt de stukken met gegevens in het crediteurenbestand en controleert
op volledigheid en op overeenstemming met betaaldocumenten zoals bankafschriften, en brengt zonodig mutaties aan
in het bestand;
- en crediteurenadministratie en het vorderingenbeheer en controleert of de subsystemen
administraties aansluiten met de grootboekadministratie;
ert de leges, consenten en inkomsten van afdelingen of diensten;
-aangiften;
n financiële afhandeling voor schadezaken aan de hand van verkregen
gegevens;

3.5. Onderzoek naar financieel-administratieve gegevens
budgetwijzigingen/-aanvragen en stelt financiële overzichten op t. b. v. het budgetbeheer en
specifieke, financieel-economische rapportages;
ntwikkelingen op het vakgebied en doet verbeteringsvoorstellen op financieel
administratief gebied;
- of dienstoverstijgend overleg op het vakgebied.
3.6. Ondersteuning van budgethouders
llen van kengetallen, verantwoordingsrapportages en de
jaarrekening;
- en regelgeving, procedures, interne afspraken e.d.;
aangelegenheden.
3.7. Dagelijkse coördinatie (in combinatie met een of meer van bovenstaande taken)

3.8. Assisteert op aanwijzing van het management bij de overige werkzaamheden binnen de
afdeling/dienst en de sectie.
4. Speelruimte
medewerker neemt beslissingen bij het bewaken van de voortgang, bij het
uitvoeren van (financieel-)administratieve werkzaamheden, bij het beantwoorden van inhoudelijke vragen, bij het
inschatten van correspondentie op urgentie, bij het opstellen van brieven en bij de coördinatie van dagelijkse
werkzaamheden van lagere (staf)medewerkers.
inistratieve voorschriften vormen het kader;
kwaliteit van de management- en secretariële ondersteuning, de kwaliteit van de
(financieel-) administratieve werkzaamheden en over de dagelijkse coördinatie.
5. Kennis en vaardigheden
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mentondersteunende werkwijzen;
- en documentatietechnieken;
werkwijze van de organisatie;
ctionele verhoudingen binnen de organisatie;
persoon of instantie al dan niet op een later tijdstip doorverbonden/verwezen dient te worden;
ardigheid in het omgaan met tekstverwerkingspakketten;
;
- en coördinatietaken.
6. Contacten
n, om (nietvertrouwelijke) informatie uit te wisselen over de inhoud en de voortgang in de uitvoering daarvan en om;
-)afspraken te maken, waarbij zorgvuldig dient te worden omgegaan met naar hun aard gevoelige
onderwerpen;
nanciële gegevens, subsidieaanvragen, juridische beslissingen om (gevoelig liggende) informatie
uit te wisselen;
- en externe instanties en personen om (algemeen inhoudelijke) toelichting te geven op en te vragen naar in
behandeling zijnde onderwerpen.
Afschrift dezer te zenden aan:







De Regering van Sint Maarten
De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba
De vice-voorzitter van de Raad van Advies
De voorzitter van de Algemene Rekenkamer
Het Ministerie van Financiën
De Ombudsman

Philipsburg, 2 februari 2011
De. Voorzitter
drs. G.R. Arrindell

De. Griffier
mr. F.M. Hanze
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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 – twee 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 2013, no. 37

Regeling Nationale Rekeningen
enquête 2013
Landsbesluit houdende algemene
maatregelen, van de 10de oktober
2013 tot wijziging van artikel 13
van het Kiesbesluit in verband met
het vereenvoudigen van de
vereisten aan stembussen

3 oktober 2013

15 november 2013

10 oktober 2013

22 november 2013

AB 2013, no 38

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2013, no. 35

Landsverordening begroting 2013

16 september 2013

23 oktober 2013

AB 2013, no. 36

Landsverordening van de 16de
september 2013
tot wijziging van het goedgekeurde
ontwerp van Landsverordening
begroting 2013

16 september 2013

23 oktober 2013

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum bekrachtiging

AB 2013, no. 2

Landsverordening van de 13e
december 2012 houdende
vaststelling van een nieuw Wetboek
van Strafrecht

13 december 2012

