
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2014 

AB 2014, no. 33 

Landsbesluit van 1 april 2014 no. LB-14/0229 regelende de 

inwerkingtreding van 11 Landsverordeningen tot wijziging 

van het Burgerlijk Wetboek 
 

 

De Gouverneur van Sint Maarten,  
 
Overwegende:  

 

dat het wenselijk is om verscheidene landsverordeningen die zien 

op wijziging van het Burgerlijk Wetboek, vanwege hun onderlinge 

samenhang tegelijkertijd in werking te doen treden en deze 

inwerkingtreding middels het Afkondigingsblad bekend te maken; 

 

Gelet op: 

 

- artikel II van de Invoering centraal meldpunt kindermishandeling; 

- artikel XX van de Landsverordening erfrecht en schenking; 

- artikel XIII van de Landsverordening trust; 

- artikel V van de Landsverordening huur;  

- artikel VI van de Landsverordening koop van onroerende zaken en 

aanneming van werk; 

- artikel VI van de Landsverordening consumentenkoop op afstand; 

- artikel IV van de Landsverordening herziening Boek 2 BW; 

- artikel III van de Landsverordening van de 9de januari 2014 tot 

aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 

het Faillissementsbesluit 1931 aan een aantal aanvullingen van het 

nieuwe Burgerlijke Wetboek; 

- artikel XX van de Landsverordening personenvennootschap; 

- artikel IV van de Landsverordening herziening 

huwelijksvermogensrecht; en, 

- artikel VIII van de Landsverordening verzekering en lijfrente.  

Besluit: 

 

Enig artikel 

 

De navolgende landsverordeningen treden in werking op 1 april 2014: 

 

a. Invoering centraal meldpunt kindermishandeling; 

b. Landsverordening erfrecht en schenking; 

c. Landsverordening trust; 

d. Landsverordening huur; 

e. Landsverordening koop van onroerende zaken en aanneming van  

werk; 

f. Landsverordening consumentenkoop op afstand; en, 
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g. Landsverordening herziening Boek 2 BW; 

h. Landsverordening van de 9de januari 2014 tot aanpassing van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Faillissementsbesluit 1931 

aan een aantal aanvullingen van het nieuwe Burgerlijke Wetboek;  

i. Landsverordening personenvennootschap; 

j. Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht; 

k. Landsverordening verzekering en lijfrente. 

 

 

Philipsburg,  

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

Eerste april 2014 

De Minister van Justitie 

 

 

 
             Uitgegeven de eerste april 2014; 
             De Minister van Algemene Zaken 
             Namens deze, 
             Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 

 
 


