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MEDEDELING REDACTIE  

 
De eerstvolgende Landscourant zal op 2 juni 2014 worden 
uitgegeven.   

----- 

 
The next National Gazette will be issued on the 2nd of June 
2014 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 

Maarten, van 17 maart 2014, de echtscheiding is 
uitgesproken tussen HARMEN HANS RIJSDIJK wonende 
op Sint Maarten en DAYANNA JANET ZULETA POSADA, 
gedaagde, wonende te Sint Maarten, thans zonder bekende 
woon-of verblijfplaats, partijen zijn met elkander gehuwd 

op 3 augustus 2012 in Medellin Columbia.  
 

De deurwaarder,  Mark John Rabess 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij vonnis  van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, van 28 april 2014, de echtscheiding is 

uitgesproken tussen SIMEON JERMAIN JEREMIE 
wonende op Sint Maarten en KINZI VERINA 
STEVENSON, gedaagde, wonende te Yorkshire Drive, Fort 
Wayne Indiana, USA 46806, thans zonder bekende woon-of 
verblijfplaats, partijen met elkander gehuwd op 7 

september 2004 op Fort Wayne, Indiana, USA.  
 

De deurwaarder,  Mark John Rabess 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van  
Sint Maarten, van 22 januari 2014, de echtscheiding  

is uitgesproken  tussen SOLLYKA CLEMENTINA  

BUSBY wonende op Sint Eustatius en  FABIAN ST. 
PATRICK CAMPBELL, gedaagde, wonende te 
Suckergarden Road 10, Sint Maarten, thans zonder 
bekende woon-of verblijfplaats, partijen zijn met  
elkander gehuwd op 18 oktober 2003 op  
Sint Eustatius.  
 

De deurwaarder,  Mark John Rabess 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van  

Sint Maarten, van 28 april 2014, de echtscheiding is 
uitgesproken tussen LEONEL ALEXANDER  

LAURENCE wonende op Sint Maarten en MILEDYS 
PAREDES RONDON, gedaagde, wonende op, Sint 
Maarten, thans zonder bekende woon-of verblijfplaats,  
partijen zijn met elkander gehuwd op 8 oktober  
1994 in de Dominicaanse Republiek.  
 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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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 april 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 LI, DBA SKY BAR & RESTAURANT voorheen 

gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET # 73, 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 april 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 CUPECOY MASTER FACILITIES FOUNDATION, 

voorheen gevestigd te EMMAPLEIN BLVD, 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 april 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 PARSHA N.V voorheen gevstigd te BACKSTREET # 
98, PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 22 april 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  

KIRZNER- SCHUSTERMAN, FANIA, DIRECTRICE 
NIEUW VOLENDAM NV voorheen gevestigd te 
MAHAAIWEG # 5, CURACAO,  thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 16 april 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 22 april 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  
ELLBREDY, SAMIR EL-AGRA voorheen gevestigd  
te A. TH. ILLIDGE ROAD # 234, LPQ,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 22 april 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  
NESTOR-HUBERT, BERNITO NADIN voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 237, LPQ,   

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 22 april 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 NISBETT FRANCHETTE ROYDON DBA ROY’S HAIR 

DESIGNER SALON & BAR voorheen gevestigd te 
MOUNTAIN DOVE ROAD # 11, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 april 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 de 22 april 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 PARADISE SERVER PARK N.V. voorheen gevestigd 
te C. A. CANNEGIETER STREET # 46, PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 april 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 de 23 april 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 SHIVLINGUM NV DBA JECY’S BOUTQUE, voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 116C, PHILIPSBURG,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 maart 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 22 april 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  

NEREIM NV, voorheen gevestigd te EMERALD  
MERIT ROAD # 3, DAWN BEACH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 16 april 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 16 april 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  

Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ZARA ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 116, PHILIPSBURG,  thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 april 2014, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 17 april 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Antoine David deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
PEIKING HOLDING COMPANY N.V. voorheen  
gevestigd te WELFARE ROAD # 55, COLE BAY,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 9 april 2014, door de  
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antoine David, 

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 16 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca  deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SUJEIDY EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET PLAZA 21NR. 2, 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 februari 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 16 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan THE DUTCH DELFT BLUE GALLERY N.V. voorheen 
gevestigd te OLD STREET # 104, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 3 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 17 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan GLOBAL COMTRADE NV voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 53-A, PHILIPSBURG,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
13 maart 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 17 april 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antoine David 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan PELICAN RESORT 
CLUB, THE OWNER COMPANY N.V  voorheen  

gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 37,  
PELICAN KEYS,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 9 april 2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antoine David, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 17 april 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

Antoine David deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
STEPHENS ST. MAARTEN QUAD ADVENTURES NV 
voorheen gevestigd te KUDU DRIVE # 2, CAY 
HILL(East),  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, 

Antoine David, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 24 april 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 FIVE STAR 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te P.O.  
BOX 302,  thans zonder bekende woon- of  

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 3 februari 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 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Antoinr David deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SNADOW N.V  voorheen gevestigd te FRONSTREET 

# 1, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Antoine David, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 17 april 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Antoinr David deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TROPICAL STYLZ N.V  voorheen gevestigd te 
FRONSTREET UNIT 4 5# 1, PHILIPSBURG,  thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antoine David, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 24 april 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 ABDULAH, TALIB HASHIM dba STATIA SAND BOX 
TREE BAKERY voorheen gevestigd te KERKWEG 11 
CHAPEL PIECE / PRINCES, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 februari 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 24 april 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  
MOSJO LEASHOLD N.V. voorheen gevestigd te  

P.O. BOX # 5262 SIMPSON BAY,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 5 februari  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 24 april 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 
ENCARNACION CASTILLO MARLIN YUDELKIS,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 5 februari 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 24 april 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 
DEFENCE LIMITED N.V voorheen gevestigd te  
P.O. BOX 501,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 3 februari 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 24 april 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 OFFICE PROVIDER N.V voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 16 UNIT C8, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 maart 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 de 24 april 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 ORCHID BAR & RESTAURANT voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 23, COLE BAY,  thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
maart 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 de 24 april 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 MOTWANI, DINESH PRATAPRAI, voorheen 
gevestigd te P.O. BOX 874,  thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 januari 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 24 april 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  
BROOKS & ASSOCIATES NV, voorheen gevestigd te 

P.O. BOX 1108,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 3 februari 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 24 april 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 DEHER-VINCENT,  
KATHLEEN SUSAN, voorheen gevestigd te  
P.O. BOX 130, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd  
is op d.d. 3 februari  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 24 april 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 SKULL ISLAND 
RECORDS NV, voorheen gevestigd te WELFARE  
ROAD # 33, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  

op d.d. 10 maart 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 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 24 april 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 ARRUNDELL HUBERT ALEXIS voorheen gevestigd te 
KAYA AZURIT # 21 FORTUNA ABOU CURACAO, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 3 februari 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 24 april 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 CFG NA HOLDINGS B.V., voorheen gevestigd te 

SCHARLOOWEG 37-41, WILLEMSTAD CURACAO,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 2 februari  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 24 april 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 OOSTNGH STAALBOUW B.V., voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON BAY,  thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
6 februari 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 24 april 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 O’HANLON, 
BETHANNE, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 22 april 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 25 april 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 ANTILLEAN FIRE & 
PROTECTION NV voorheen wonende te ALMOND 

GROVE ROAD # 111A  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, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu  
en Infrastructuur  
Ministry of Public Housing, Spatial Planning,  

Environment and Infrastructure  
 

 
 

BEKENDMAKING 

 
 Voornemen ontbinding erfpachtrecht 

 Namens het Land Sint Maarten maakt de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
 Infrastructuur (VROMI) hierbij het voornemen bekend om het erfpachtrecht aangeduid met meetbrief nr. 

 130/1971, gelegen aan de Sister Modesta Road te Simpson Bay, te ontbinden.  
 De rechtsgrond hiervoor is gelegen in artikel 15 van de „(Ei-) lands-verordening op de uitgifte in erfpacht van 
 gronden toebehorende aan het Eilandsgebied de Bovenwindse Eilanden‟ (1954, no. 1) juncto Additioneel 
 Artikel I van de Staatsregeling van Sint Maarten (AB 2010, GT no. 1). 
 Belanghebbenden hebben de gelegenheid om binnen een periode van twee (2) weken na heden een 
 schriftelijke reactie in te dienen tegen dit voornemen om het genoemde erfpachtrecht te ontbinden. 
 

 Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de Minister van VROMI. 
 

 
 
 

ANNOUNCEMENT 
 

 Intention declaration dissolving right of long lease 

 The Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure (VROMI), on behalf of the 
 Country Sint Maarten, herewith announces the intention to dissolve the right of long lease described with the 
 certificate of admeasurement nr. 130/1971, located at the Sister Modesta Road, Simpson Bay.   

 The legal basis hereto lies within article 15 of the „(Is-)land ordinance for the issuing of long lease of grounds 
 pertaining to the Island territory the Windward Islands‟ (1954, no. 1) juncto Additional Article I of the 
 Constitution of Sint Maarten (AB 2010, GT no. 1).  
 Stakeholders have the opportunity to hand in a written reaction against this intention to dissolve the above 

 mentioned right of long lease, within two (2) weeks after this publication. 
 
 Written reactions can be addressed to the Minister of VROMI.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

#16 Tamarindesteeg 
Philipsburg,  

Sint Maarten 
T: 542-4289 
F: 543-7817 

 

ph: 542-4289 

fax: 543-7817 

mob: 520-7991 

e-mail: 

Louis.Brown@sintmaartengov.org 
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No. 2014/305 

 

 

LANDSBESLUIT  
 

   VAN DE 22ste APRIL 2014, no. LB-13/0802 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
  
 
In overweging genomen hebbende: 
dat het wenselijk is om de bevoegdheid van de Gouverneur van Sint Maarten inzake het geven van opdrachten voor 
het verrichten van overwerk en het toekennen van een beloning voor overwerk te mandateren aan de desbetreffende 

minister; 
 
gelet op: 
artikel 26 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. Gouverneur: de Gouverneur van Sint Maarten; 
a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur van Sint Maarten een besluit te nemen; 
b. minister: de minister onder wie de ambtenaar ressorteert; 
c. overwerk: overwerk in de zin van artikel 26 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht. 

 
 
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 
Het verstrekken van de opdracht tot het verrichten van overwerk en het toekennen van een beloning voor overwerk 
wordt gemandateerd aan de minister. 
 

 
Artikel 4 
1. De minister kan voor de in artikel 2 genoemde bevoegdheid geheel of gedeeltelijk ondermandaat verlenen, met 
dien verstande dat indien sprake is van de uitoefening van een in deze beschikking bedoelde bevoegdheid jegens 
zichzelf, de besluitvorming en ondertekening plaatsvindt door de naaste hogere lijnfunctionaris. 
 

 

2. Van besluiten houdende verlening van ondermandaat als bedoeld in het eerste lid wordt een afschrift verzonden 
aan de Gouverneur van Sint Maarten. 
 
Artikel 5 
Bij afwezigheid of verhindering van de (onder)gemandateerde treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de 
afwezigheid of verhindering in diens plaats. 
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  Artikel 6 
  Elk in mandaat respectievelijk in ondermandaat genomen besluit dient als volgt te worden ondertekend: 
 

  „DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
  Voor deze, 
 
  [de functie van de [onder]gemandateerde], 
  [naam [onder]gemandateerde]‟ 
 
  Artikel 7 

  1. De gemandateerde houdt een besluitenlijst bij van de in mandaat genomen besluiten. 
  2. De gemandateerde dient aan de mandaatgever en in ieder geval éénmaal per 6 maanden verantwoording af te    
  leggen over de uitoefening van de krachtens mandaat genomen besluiten. 
 
  Artikel 8 
  Dit landsbesluit wordt gepubliceerd in de Landscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de   

  datum van publicatie. 
 
  Artikel 9 
  Met de inwerkingtreding van dit landsbesluit vervalt het Mandaatbesluit overwerk 2012, LB-13/0662.  
  Ondermandateringen afgegeven op grond van het Mandaatbesluit overwerk 2012 blijven in werking. 
 
  Artikel 10 

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit overwerk 2014. 
 

 

 

 

Philipsburg, tweeëntwintigste april 2014  

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
  De Minister van Algemene Zaken 
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No. 2014/243 

 
 

 

 
 

LANDSBESLUIT  
 

VAN DE 6de MEI 2014, no. LB-14/0180 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de arbeidsovereenkomst met dhr mr H.J. Habermehl als hoofd Juridische Zaken en Wetgeving 

van het Ministerie van Algemene Zaken per 9 januari 2014 expireert; 

- dat het gewenst is dat dhr mr H.J. Habermehl ook na 9 januari 2014 deze functie blijft vervullen 

- dat de meest gerede weg om aan deze wens invulling te geven is het afsluiten van een 

dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 1 jaar tussen het Land Sint Maarten en 

InterimmanagementOverheid bv (die dhr Habermehl voor de uitvoering van de werkzaamheden ter 

beschikking zal stellen); 

- dat de kosten die voortvloeien uit het aangaan van deze dienstverlenings-overeenkomst de grens 

van NAf 50.000,- overschrijden zodat ingevolge artikel 47, derde lid, 

Comptabiliteitslandsverordening openbare aanbesteding vereist is; 

- dat het afsluiten van deze overeenkomst gelet op het algemeen belang, te weten de voortdurende 

bezetting van de kritische functie hoofd Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van 

Algemene  Zaken, geen verder uitstel gedoogt; 

- dat derhalve wordt afgeweken van de regels met betrekking tot openbare aanbesteding; 

 

Gelet op: 

 

- Artikel 47, vierde lid, onder b, van de Comptabiliteitslandsverordening; 

 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

Artikel 1 

De dienstverleningsovereenkomst tussen het Land Sint Maarten en Interimmanagement- 

Overheid bv per 10 januari 2014 voor de duur van 1 jaar aan te gaan. 

 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de 

Landscourant waarin deze wordt geplaatst. 
 

 

                                                                                 

Philipsburg, drieëntwintigste april 2014                                                                                                                                                              

Zesde mei 2014                                                 De Gouverneur van Sint Maarten 

De Minister van Financiën                                    
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 During the month of March 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at tightening of the surplus in 
 the money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.25 
 percentage point to 17.50%. 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 (NAf.8.3 million) because of the lower base amount 1  on which it is 

 calculated. In addition, the Bank auctioned Certificates of Deposit (CDs) in order to reduce the liquidity in the 
 money market. Therefore, the amount of the outstanding CDs rose by NAf.10.0 million.  

 
 Base money2 decreased by NAf.91.3 million in March 2014, due to a fall in the current account balances of the 
 commercial banks (NAf.79.2 million) and in the currency in circulation (NAf.12.1 million). The decline in the 
 current account balances was largely the result of the net purchase of foreign exchange at the Bank and the 

 purchase of CD‟s, mitigated by a transfer by the public pension fund of Curaçao, Algemeen Pensionfonds, from 
 its account at the commercial banks towards its account at the Bank.  
 
 The rise in the item “Deposits of nonresidents in foreign currency” (NAf.52.9 million) was due to the net 
 transactions carried out by a commercial bank in Bonaire to its account with the Bank. These transactions 
 mitigated the decline in the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet (NAf.24.9 million) 
 due to the net purchase of foreign exchange by the commercial banks.  

 
 Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.26.2 million as a result of a 
 lower value at the balance sheet date, compared to the end of February 2014. The decrease in the item 

 “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the market value 
 of gold. 
 
 Willemstad, May 9, 2014 

 Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                 
 

1
 Domestic debt -/- long-term deposits. 

 
2
 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Mar-14 28-Feb-14 Liabilities 31-Mar-14 28-Feb-14

Claims on nonresidents 3,308.1 -51.1 Liabilities to nonresidents 594.3 52.9

Gold 972.1 -26.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 594.3 52.9

Official reserves 2,249.6 -24.9

Securities and loans 86.5 0.0

Domestic assets 489.0 -1.1 Domestic liabilities 2,307.4 -78.6

Currency in circulation 394.6 -12.1

Claims on the government 0.4 0.0 Government deposits 314.1 3.1

Government paper in portfolio 0.4 0.0 Government of Curacao 112.4 3.2

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 75.9 -0.1

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 1.4 1.4 Liabilities to deposit money banks 1,311.5 -77.5

Current account balances 1.4 1.4 Current account balances 176.9 -79.2

Certificates of Deposit 50.0 10.0

Required reserves 1,084.6 -8.3

Claims on other sectors 487.2 -2.5 Liabilities to other sectors 287.3 7.9

Other assets 487.2 -2.5 Deposits of other residents 191.9 7.0

Other liabilities 95.4 0.9

Capital and reserves 895.4 -26.5

Total assets 3,797.1 -52.2 Total liabilities 3,797.1       -52.2

 March 2014
(millions of NAf.)
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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 
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AB 2014, no. 36 Regeling van de Minister van Justitie 

van 29 april 2014, houdende 
wijziging van de Ministeriële 
Regeling ter uitvoering van artikel 
32 van de Landsverordening op de 
justitiële documentatie en op de 
verklaringen omtrent het gedrag 

29 april 2014 11 juni 2014 

AB 2014, no. 34 Regeling interdepartementale 
commissies 

14 april 2014 27 mei 2014 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
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