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Beste lezer, 
 
Dit is de laatste Landscourant voor het jaar 
2013. De eerstvolgende Landscourant zal 
worden uitgegeven op 10 januari 2014. 
Publicaties kunnen worden aangeboden tot 
uiterlijk 7 januari 12:00 uur 
 
Het team Landscourant wenst u fijne dagen 
toe.  
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Seguros Antilliano(Sint Maarten) N.V. 

in liquidatie, gevestigd te Sint Maarten. 
 

De vereffenaar van bovenbedoelde vennootschap deelt 
mede, dat de vennootschap krachtens een besluit van de 
algemene vergadering van aandeelhouders met ingang 
van 30 november 2013 is ontbonden. 
 
De Vereffenaar. 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij vonnis van E.A. heer Rechter bij Het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten; Door zijne beschikking van 13 

augustus 2012 is uitgesproken de echtscheiding 
tussen; Edwin Alexander GRANT, wonende op Sint 
Maarten en Chynthia FRASER, wonende in Trinidad & 
Tobago 
 
Gerechtsdeurwaarder,  
R.R. Patrick 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij vonnis van E.A. heer Rechter bij Het Gerecht in Eerste 

Aanleg van Sint Maarten; Door zijne Beschikking van 9 
september 2013 is uitgesproken de echtscheiding 
tussen; Roderick Renere FLEMING, wonende op Sint 
Maarten en Marva Vannessa RAWLINS, wonende in St. 
Kitts 
 
Gerechtsdeurwaarder, 

R.R. Patrick 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij vonnis van E.A. heer Rechter bij Het Gerecht in Eerste 

Aanleg van Sint Maarten; Door zijne Beschikking 9 
september 2013 is; uitgesproken de echtscheiding 
tussen; Jose Antoine ANNICHARICO, wonende op Sint 
Maarten en Maribel REYES NAVIA, wonende in Cali, 
Colombia. 
 

Gerechtsdeurwaarder, 
R.R. Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. 
 
Bij exploit van 27 november  2013 , waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,   

Casper Jones  deurwaarder der belastingen te  
Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
LOOR, MARCEL JAN  voorheen gevestigd te  
ST. JOHN’S DRIVE # 4, P.O. BOX 640, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 26 november 2013,  

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
onmiddellijk op grond van artikel 6 van de 
Landsverordening Dwanginvordering  
(PB 1942-246) aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 

De deurwaarder voornoemd, 
C. Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. 
 
Bij exploit van de 27 november  2013 , waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Casper Jones  deurwaarder der belastingen te Sint  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
CRAIG, CHARLENE IRIS voorheen gevestigd te  
RANCH ROAD 4-A, ST. JOHN’S ESTATE, 

P.O. BOX 640, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 26 november 2013, door de Ontvanger te  
Sint Maarten, met bevel om onmiddellijk op grond  
van artikel 6 van de Landsverordening  
Dwanginvordering (PB 1942-246) aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 

 
 
De deurwaarder voornoemd, 
C. Jones, 
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 9 december 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 25ste  november 2013, 
 

OPGEROEPEN 
 
de gezamenlijke erfgenamen van PRESTON LEVI 
RICHARDSON, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats 
op Sint Maarten voor de terechtzitting van:  dinsdag de 
11de februari 2014, des voormiddags te 08.30 uur ten 

Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door: 

TERESITA LEE-MOCK, gedomicilieerd op Sint Maarten 
aan de Union Road 120-C, ten kantore van dhr. E.I. 
Maduro, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden. 
A.R. No: 200/13 
 
De deurwaarder voornoemd,  

E.A. Arrindell 

 

 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 9 december 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 25ste november 2013,  

 

OPGEROEPEN 
 
de gezamenlijke erfgenamen van MARY MARGARETH 
ARRINDELL, zonder bekende woon- en/of verblijfplaats 

op Sint Maarten, voor de terechtzitting van dinsdag de 
11de februari 2014, des voormiddags te 08.30 uur, ten 
Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door: NAOMI 

CHRISTINA ALEXANDER, gedomicilieerd op Sint 
Maarten aan de Union Road 120-C, ten kantore van dhr. 
E.I. Maduro, tegen hen ingestelde vordering te 
antwoorden. 
A.R. No: 196/13 
 

De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 10 december 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 6de december 2013,  
 

OPGEROEPEN 
 
AGNES HOBSON zonder bekende woon- en/of 
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting  
van dinsdag de 11de maart 2014, des  
voormiddags te 08.30 uur ten Raadhuize te  

Philipsburg, ten einde op de door: ORCO BANK N.V.  

& ORCO BANK INTERNATIONAL N.V.,  
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Kudu  
Drive # 2, ten kantore van de advocaat mr.  
R. Bergman, tegen haar ingestelde vordering te 
antwoorden. 
A.R. No: 226/13 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 

 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 10 december 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 6de december 2013,  
 

OPGEROEPEN 
 

SERGE IGNACIO LAKE zonder bekende woon- en/of 

verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting  
van dinsdag de 11de maart 2014, des voormiddags  
te 08.30 uur ten Raadhuize te Philipsburg, ten  
einde op de door: ORCO BANK N.V. & ORCO BANK 
INTERNATIONAL N.V., gedomicilieerd op  
Sint Maarten aan de Kudu Drive # 2, ten kantore 

van de advocaat mr. R. Bergman, tegen hem  
ingestelde vordering te antwoorden. 
A.R. No: 226/13 
 
De deurwaarder voornoemd,  
E.A. Arrindell 
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AANKONDIGING 

 
Bij besluit genomen in de buitengewone vergadering van  
aandeelhouders van A.P. Commerce N.V. op 2 
september 2013 is met algemene stemmen tot opheffing 
van de vennootschap besloten. 
 
Als vereffenaar is aangewezen: 

Mr. A. Pomata 
P/A Airport road 41 
Sint Maarten 
 
Gelieve uw correspondentie of factuur te richten aan 
bovengenoemde vereffenaar. 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij besluit genomen in de buitengewone vergadering van 
aandeelhouders van Local Retail N.V. op 7 januari 2011 

is met algemene stemmen tot opheffing van de 
vennootschap besloten. 
 
Als vereffenaar is aangewezen: 
Mw Geeta P. Khatnani-Ramchandani 
P/A Airport road 41 

Sint Maarten 

 
Gelieve uw correspondentie of factuur te richten aan 
bovengenoemde vereffenaar. 
 
 
 

 
ONTBINDING VENNOOTSCHAP 

 
De vereffenaar van PENSACO CORPORATION N.V., in 
liquidatie, statutair gevestigd te Sint Maarten,  met adres 
John Soloman Gibbs Road nr. 1, Ebenezer Estate, 
Philipsburg, Sint Maarten, geregistreerd met de Kamer van 

Koophandel & Nijverheid te Sint Maarten met registratie 
nummer 2725, geeft te kennen dat de N.V. op 6 december 
2013 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige 
gaten of schulden, en dat de N.V. is opgehouden te 
bestaan per 20 december 2013. 

 

 
 
 

ONTBINDING VENNOOTSCHAP 
 
De vereffenaar van SOLAMAX CORPORATION N.V., in 
liquidatie, statutair gevestigd te St. Maarten,  met adres 

John Soloman Gibbs Road nr. 1, Ebenezer Estate, 
Philipsburg, Sint Maarten, geregistreerd met de Kamer van 
Koophandel & Nijverheid te Sint Maarten met registratie 
nummer 4186, geeft te kennen dat de N.V. op 6 december 
2013 is ontbonden, dat hem niet is gebleken van enige 
gaten of schulden, en dat de N.V. is opgehouden te 
bestaan per 20 december 2013. 
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Besluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 4 december 2013, BB-13/0003 houdende de instelling 
van de stuurgroep integriteitsonderzoek ter ondersteuning van de Gouverneur (Instellingsbesluit 

stuurgroep integriteitsonderzoek) 
 

 
 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Overwegende: 

 dat de Gouverneur  bij Koninklijk Besluit d.d. 30 september 2013, nr. 13.0020551 is opgedragen een 
onafhankelijk onderzoek te gelasten naar het behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur; 

 dat de  Gouverneur  bij de uitvoering van deze opdracht, de ondersteuning door een stuurgroep wenselijk 

acht. 
 
 Gelet op: 

 Artikel 15 Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.  
 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
1. Er is een stuurgroep integriteitsonderzoek.  
2. De stuurgroep integriteitsonderzoek bestaat uit drie (3) leden, waaronder een  
    voorzitter.  

3. De stuurgroep integriteitsonderzoek is als volgt samengesteld: 

a. De heer dr. mr. M. Oosting, voorzitter; 
b.,De heer prof. mr. J.M. Saleh, lid; 
c. De heer mr. M.L. Alexander, lid. 
  

Artikel 2 

 
1. De stuurgroep integriteitsonderzoek ondersteunt de Gouverneur bij het uitvoeren van de opdracht, zoals gegeven 

in het Koninklijk Besluit d.d. 30 september 2013, nr. 13.002055.  
2. De stuurgroep integriteitsonderzoek adviseert de Gouverneur over onder meer de volgende onderwerpen: 

a. Het opstellen van “terms of reference” voor het onafhankelijk onderzoek; 
b. Het selecteren van een uitvoerder van het onafhankelijk onderzoek, de onderzoeksinstantie; 
c. De te sluiten overeenkomst met de geselecteerde onderzoeksinstantie;  

d. De bevindingen en aanbevelingen van de onderzoeksinstantie. 

 
Artikel 3 
 
De stuurgroep integriteitsonderzoek is belast met de aansturing van de onderzoeksinstantie door onder meer:  
a. te fungeren als aanspreekpunt voor de onderzoeksinstantie;  
b. de voortgang van het onderzoek te bewaken; 

c. te zorgen voor een goede introductie van de onderzoeksinstantie. 
 

 
Artikel 4 
 
1. Aan de stuurgroep integriteitsonderzoek wordt een secretariaat ter beschikking gesteld.  
2. De leden van het secretariaat zijn:  

a. mr. P.T. Benschop; 
b. drs. S.E. Ricardo RA. 

3. De leden van het secretariaat zijn voor de uitoefening van hun functie uitsluitend verantwoording verschuldigd 
aan de stuurgroep integriteitsonderzoek. 
De leden van het secretariaat genieten een maandelijkse vaste vergoeding, vast te stellen door de Gouverneur. 
Hierbij wordt de toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 

                                                 
1
 Staatscourant 2013, nr. 27820 
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en de toepasselijke deeltijdfactor aangegeven. De leden van het secretariaat hebben voorts overeenkomstig het 
Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling buitenland recht op vergoeding van  
reis- en verblijfskosten. Daarnaast hebben de leden van het secretariaat recht op een forfaitaire vergoeding van 

kosten van internationale telefoongesprekken die zij maken in het kader van de werkzaamheden van de 
stuurgroep. 

4. Voor zover de vergoedingen als bedoeld in het derde lid onderworpen zijn aan de heffing van indirecte 
belastingen, worden deze vergoedingen verhoogd met een dienovereenkomstig bedrag. 

 
Artikel 5 
 

1. De stuurgroep integriteitsonderzoek stelt zo spoedig mogelijk  na opdrachtverlening door de Gouverneur aan de 
onderzoeksinstantie haar werkwijze en tijdsplanning vast en informeert de Gouverneur hierover.  

2. De stuurgroep integriteitsonderzoek is bevoegd in overleg te treden met de Commissie Integer Openbaar bestuur.  
3. De stuurgroep integriteitsonderzoek stelt een begroting op voor haar werkzaamheden, inclusief de 

werkzaamheden van het secretariaat. 
4. De begroting behoeft de goedkeuring van de Gouverneur.  

5. De directeur van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten beschikt over het budget en is met 
inachtneming van de Comptabiliteitswet 2001 en de daaruit voortvloeiende nadere regelgeving verantwoordelijk 
voor het beheer van de geldelijke en niet-geldelijke zaken alsmede voor de begroting. 

6. Artikel 3 van het Besluit financiën en personeel Kabinetten van de Gouverneurs is van overeenkomstige 
toepassing. 

7. De voorzitter en de leden van de stuurgroep genieten een maandelijkse vaste vergoeding, vast te stellen door de 
Gouverneur. Hierbij wordt de toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren en de toepasselijke deeltijdfactor aangegeven. De voorzitter en de leden hebben voorts 
overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland en de Reisregeling buitenland recht op 
vergoeding van reis- en verblijfskosten. Daarnaast hebben de voorzitter en de leden recht op een forfaitaire 
vergoeding van kosten van internationale telefoongesprekken die zij maken in het kader van de werkzaamheden 
van de stuurgroep. 

8. Voor zover de vergoedingen als bedoeld in het zevende lid onderworpen zijn aan de heffing van indirecte 

belastingen, worden deze vergoedingen verhoogd met een dienovereenkomstig bedrag. 

 
Artikel 6 
 
1. De stuurgroep integriteitsonderzoek brengt met ingang van inwerkingtreding van dit besluit tweewekelijks via 

haar voorzitter of een daartoe aangewezen lid  mondeling dan wel per email verslag uit aan de Gouverneur van 
Sint Maarten of zoveel vaker indien daar reden toe is.  

2. De stuurgroep integriteitsonderzoek brengt uiterlijk drie maanden na de opdrachtverlening aan de 
onderzoeksinstelling  aan de Gouverneur van Sint Maarten een eerste schriftelijke voortgangsrapportage uit. 

3. De stuurgroep integriteitsonderzoek brengt een eindrapport uit over haar werkzaamheden aan de Gouverneur.  
4. De vorm van rapportage wordt uitgewerkt bij de vaststelling van de werkwijze van de stuurgroep 

integriteitsonderzoek.  
 

Artikel 7 

 
Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de stuurgroep integriteitsonderzoek en daarbij de beschikking 
krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet 
reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens geheimhoudingsplicht geldt, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht 
of uit zijn werkzaamheden ten behoeve van de stuurgroep integriteitsonderzoek de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit. 

 
Artikel 8 
 
Landsorganen van Sint Maarten en onder hen ressorterende diensten en ambtenaren verlenen overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 24 van het Reglement van de Gouverneur van Sint Maarten hun medewerking aan de 
werkzaamheden van de stuurgroep integriteitsonderzoek en van de onderzoeksinstantie en staan hen ten dienste.  

 
Artikel 9 
 
De stuurgroep integriteitsonderzoek is voor de uitoefening van haar functie uitsluitend verantwoording verschuldigd 
aan de Gouverneur.  
 
Artikel 10 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening en wordt gepubliceerd in de Landscourant 
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Artikel 11 
 
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit stuurgroep integriteitsonderzoek.  

 
 
 
Vierde december 2013 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 

 
drs. E.B. Holiday 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2013,  nummer 25, 6 december 2013 pagina 8 

 
 

 

 

 

 

 

Bekendmaking 
 
Ingevolge artikel 11 van het Landsbesluit kosten toezicht trustwezen (P.B. 2004, nr. 81) (“Lktt”) 
 

 
Conform het bepaalde in artikel 5 juncto artikelen 6 en 7 van het Lktt heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten de bedragen vastgesteld die voor het jaar 2014 aan de trustkantoren, respectievelijk de personen met een 
ontheffing in rekening zullen worden gebracht. 

 
Trustkantoor met vergunning: 
Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6a van het Lktt bedraagt NAf. 1.000,- 

 
Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 6b van het Lktt bedraagt NAf. 400,- 
 
Verlener van beheersdiensten met ontheffing: 
Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 7a van het Lktt bedraagt NAf. 500,- 
 

Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 7b van het Lktt bedraagt NAf. 40,- 
 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

Afdeling Toezicht Beleggingsinstellingen en Trustwezen 
Simon Bolivar Plein 1 
Willemstad 

Curaçao 

Announcement 
 

Pursuant to article 11 of the National Decree on the Supervisory Fees for Trust Service Providers (N.G. 2004, no. 81) 
(“NDSFT”) 
 
 
The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten has, pursuant to article 5 in conjunction with articles 6 and 7 of the 
NDSF, determined that the following amounts will be charged to trust offices and trust service providers with a 

dispensation for the year 2014. 

 
 
Trust Office with a license: 
The fixed amount referred to in article 6, sub a of the NDSFT amounts to NAf. 1,000 
 
The variable amount referred to in article 6, sub b of the NDSFT amounts to NAf. 400 

 
Trust Service Provider with a dispensation: 
The fixed amount referred to in article 7, sub a of the NDSFT amounts to NAf. 500 
 
The variable amount referred to in article 7, sub b of the NDSFT amounts to NAf. 40 
 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
Investment Institutions and Trust Supervision Department 
Simon Bolivar Plein 1 
Willemstad 
Curaçao 
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Bekendmaking 
 

Ingevolge artikel 11 van het Landsbesluit kosten toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (P.B. 2003. nr. 
83) (“Lkba”) 
 

Conform het bepaalde in artikel 5 juncto artikelen 6 en 7 van het Lkba heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten de bedragen vastgesteld die voor het jaar 2014 aan de beleggingsinstellingen en administrateurs in rekening 

zullen worden gebracht.  
 
Beleggingsinstelling: 
Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 1a van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,- 
 

Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 1b van het Lkba bedraagt NAf. 17,80 
 
Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,-  
 
Administrateur: 
Het vaste bedrag zoals bedoeld in artikel 7a van het Lkba bedraagt NAf. 17.800,- 
 

Het variabele bedrag zoals bedoeld in artikel 7b van het Lkba bedraagt NAf. 1.780,- 

 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
Afdeling Toezicht Beleggingsinstellingen en Trustwezen 
Simon Bolivar Plein 1 

Willemstad 
Curaçao 

 

Announcement 
 

Pursuant to article 11 of the National Decree on the Supervisory Fees for Investment Institutions and Administrators 
(N.G. 2003, no. 83) (“NDSFI”) 

 
The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten has, pursuant to article 5 in conjunction with articles 6 and 7 of the 
NDSFI, determined that the following amounts will be charged to the investment institutions and administrators for 

the year 2014. 
 
Investment Institution: 
The fixed amount referred to in article 6, paragraph 1, sub a of the NDSFI amounts to NAf. 1,780 
 
The variable amount referred to in article 6, paragraph 1, sub b of the NDSFI amounts to NAf. 17.80 
 

The fixed amount referred to in article 6, paragraph 2 of the NDSFI amounts to NAf. 1,780 
 
Administrator: 

The fixed amount referred to in article 7, sub a of the NDSFI amounts to NAf. 17,800 
 
The variable amount referred to in article 7, sub b of the NDSFI amounts to NAf. 1,780 

 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
Investment Institutions and Trust Supervision Department 
Simon Bolivar Plein 1 
Willemstad 
Curaçao 

 

 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2013,  nummer 25, 6 december 2013 pagina 10 

 
 
 

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. 39 Regeling telecommunicatietarieven 29 oktober 2013 11 december 2013 

AB 2013, no. 40 Regeling MRB 2013 5 november 2013 18 december 2013 

AB 2013, no. 41 Regeling nummerplaten 2014 5 november 2013 18 december 2013 

 
 
2 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2013, no. 37 Regeling Nationale Rekeningen 
enquête 2013 

3 oktober 2013 15 november 2013 

AB 2013, no. 38 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 

10 oktober 2013 22 november 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 

Uitspraak 8 

november 2013. 

Inwerkingtreding bij 
Landsverordening  


