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MEDEDELING VAN DE REDACTIE (1) 

 
De redactie is bezig om de Landscourant/National Gazette 
binnen afzienbare tijd ook via www.sintmaartengov.org 

beschikbaar te stellen. 
Het tevens digitaal beschikbaar stellen van de  
Landscourant/National Gazette zorgt ervoor dat meer 
burgers kennis kunnen nemen van overheidsbesluiten en 
draagt bij aan de transparantie van overheidshandelen. 
Naast de digitale versie blijft de papieren versie in stand. U 
wordt op de hoogte gehouden wanneer de 

Landscourant/National Gazette en haar archief op internet 
raadpleegbaar is.  
 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE (2) 
 

De eerstvolgende landscourant wordt uitgegeven op 
donderdag 17 april 2014 in verband met Goede vrijdag.  

Dit betekent dat de deadline voor het aanleveren van 

stukken is verschoven naar maandag 14 april om 12:00 
uur.  
 
 

 

 
BIG KAHUNA N.V. 

In liquidatie gevestigd te Sint Maarten 
  
Bij besluit van de op 5 maart 2014 gehouden buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders is besloten tot 
ontbinding der vennootschap per 21 maart 2014. Het plan 

van uitkering ligt ter inzage bij het Handelsregister en ten 

kantore van de vennootschap. 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 

Maarten. Bij exploit van de 25ste maart 2014, heb ik, 
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in  

Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevolg gevende aan  
een beschikking van de 17de maart 2014,  

OPGEROEPEN 
LEBERT'S WELDING WORKS N.V., zonder bekende  
of vaste vestigings- of verblijfplaats op Sint Maarten,  

voor de terechtzitting van: vrijdag 11 april 2014, 
des voormiddags te 11.30 uur, ten Raadhuize te 
Philipsburg, ten einde op de door: TONY HAWLEY, 
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Union 
Road 120-C, ten kantore van de heer  
E.I. Maduro, tegen haar ingestelde vordering te  
antwoorden. 

K.G. No: 42/14 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell 

 
 

OPHEFFING FAILLISEMENT 
 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van  
Sint Maarten van 24 februari 2014, is het  
faillissementvan de naamloze vennootschap 
Caravanserai N.V., gevestigd en kantoorhoudend  
op Sint Maarten  

opgeheven, wegens de toestand van de boedel. 

 
Mr. N. Hijmans, curator 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 14 februari 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MEJIA, JOSE MANUEL DE LA ALTAGRACIA dba 
TELONE INTERNET SERVICES voorheen wonende te OLD 

MAN CACTUS DRIVE # 12, SUCKERGARDEN thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 februari 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 de 19 februari 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 SOLOMONS, ARTURO ELVIRO  voorheen wonende te 
POTATO ROAD 26-A, SOUTH REWARD thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
18 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 de 14 maart 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 RAYMOND & SOLOMAN INDUSTRY N.V.  voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 68, 
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 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 de 14 maart 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 JACK NOEL AUGUSTUS  

voorheen wonende te SEDUM CACTUS RD # 11, 
SUCKERGARDEN thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 5 maart 2014, door de Ontvanger te 
Sint 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 de 10 maart 2014, waarvan 
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David 

Antoine deurwaarder der belastingen te Sint Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan Sint MAARTEN 
AUCTION HOUSE N.V. voorheen wonende te  
JUACHO YRAUSQUIN BLVD # 2 UNIT 9, POINT 
BLANCHE 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  

Sint 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 de 10 maart 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  

Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan GODET, 
LUDWIC ARTHUR dba PROPERTY SECURITY 
SERVICES. voorheen wonende te PELICAN  
RAOD # 22, POINT BLANCHE  thans zonder  

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  

elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 21 februari 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 10 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ATMARAMANI-BHARDWAJ, MAHAK ANOOP 
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD # 3, POINT 

BLANCHE, 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, 

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 de 10 maart 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan TOPAL N.V. voorheen wonende te GOLDFINCH 

ROAD # 5, POINT BLANCHE  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, 

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 de 14 maart 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 ABRAHAM, EUSTACE  ISRAEL voorheen wonende te 

BOOBY ISLAND DRIVE # 5, MIDDLE REGION 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 de 7 maart 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Randall Francisca  deurwaarder der belastingen te  
Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,  
aan Leonard Ramautar Director of PIZZA  

MANIA N.V.  voorheen wonende te ** P/A G. 
COLANTIANIO, BILLY FOLLY  thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 13 februari 2014, door de 
Ontvanger te Sint 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 de 7 maart 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 

Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
XIN DIA RESTAURANT N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 23  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 5 maart 2014, door de Ontvanger te  
Sint 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 de 7 maart 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  

Randall Francisca deurwaarder der belastingen  
te Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,  
aan VAN DEN BOS, HELENE FRANCOISE  
RANZIJN voorheen wonende te WELFARE  
ROAD # 130, COLE BAY  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  

op d.d. 5 maart 2014, door de Ontvanger te  
Sint Maarten, met bevel om binnen twee dagen  
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

Deurwaarder der belastingen  
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Overzicht wetgeving 2014 

 
  De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken 
  bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, 
  derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene 
  Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht 

  van: 
  1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 
      Ombudsman nog niet is verstreken; 
  2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
  3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Beoogde datum  

inwerkingtreding 

AB 2014, no. 29 Landsverordening van de 6de maart 
2014 houdende wijziging van de 
Landsverordening inrichting en 

organisatie landsoverheid tot 
wijziging van de inbedding en 
naamgeving van bepaalde 
organisatieonderdelen en andere 
wetgevingstechnische aanpassingen 

6 maart 2014 18 april 2014 

 
 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 31 Sanctieregeling territoriale 

integriteit Oekraïne 

27 maart 2014 29 maart 2014 

AB 2014, no. 30 Sanctieregeling Oekraïne 27 maart 2014 29 maart 2014 

AB 2014, no. 5 Invoering centraal  
meldpunt kindermishandeling 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 6 Landsverordening erfrecht en 
schenking 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 7 Landsverordening trust 9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 8 Landsverordening huur 9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 9 Landsverordening koop van 
onroerende zaken en aanneming 
van werk 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 10 Landsverordening consumentenkoop 

op afstand 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 11 Landsverordening herziening Boek 2 
BW 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 12 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 
 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 13 Landsverordening 
personenvennootschap 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 14 Landsverordening herziening 
huwelijksvermogensrecht 

9 januari 2014 1 april 2014 

AB 2014, no. 15 Landsverordening verzekering en 
lijfrente 

9 januari 2014 1 april 2014 
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3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


