LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2014, nummer 1

10 januari 2014

INHOUD

Pag.

Aankondiging, liquidatie

1

Aankondigingen

2

Diverse besluiten

4

SER Advies 13/AA/041 LV verhoging ouderdomspensioen
en pensioenleeftijd

7

Condensed Balance Sheet October 2013, Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten

9
10

Overzicht wetgeving

11

Register Afkondigingsbladen 2013
AANKONDIGING

LOBELA N.V.
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploot van 21 november 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 E. H. Hoeksma handelend in zijn
hoedanigheid van opvolgend curator in het faillissement
van Arthur Godfried Richardson, wonende op Sint Maarten,
en gedomicilieerd aan de C.A. Cannegieterstreet 46 te
Philipsburg ten kantore van de advocaat R. Duncan, aan
LOUIS FERDINAND BEAUPERTHUY, woonplaats gekozen
hebbend op St. Maarten aan onbekende adres maar
wonende te Jonesgut, Saint Martin, F. W. I.,

Bij besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van d.d. 30 augustus 2013 is
besloten om de vennootschap per 31 oktober 2013
te ontbinden. Het bestuur van de vennootschap
treedt als vereffenaar op. De vereffenaar heeft
vastgesteld dat geen baten aanwezig zijn. De
vennootschap zal op korte termijn al haar schulden
voldoen.
De vereffenaar

BETEKEND
de grosse van een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof
van Aruba Curaçao, Aruba en de BES Eilanden,
zittingsplaats Sint Maarten, d.d. 10 juni 2000 met bevel
om binnen 2 dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

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 21 januari a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploot van de 5e december 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 KYLE HUDSON
gedomicilieerd ten kantore van Bermon Advocaten,
gemachtigde advocaat mr. L.M. G. Dundas, aan STEPHEN
JOHN HUDSON, wonende in de Verenigde Staten van
Amerika,
BETEKEND
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste
aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, d.d. 19 november
2013 met bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen,
met aanzegging dat bij niet voldoening dwangsommen zijn
verbeurt.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

Akte houdende vordering tot
vervallenverklaring van de Instantie
(art. 210 lid 3 Rv)
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Afkomstig van mr. J. VEEN, advocaat,
kantoorhoudende bij Lexwell Advocaten,
Falcon Drive 2, Philipsburg, Sint Maarten als zodanig
optredende voor Henry Parisius, gedaagde in een
aanhangig rechtsgeding voor het Gerecht in Eerste
Aanleg op Sint Maarten AR No. 236/11 en daartoe
opgeroepen bij exploot van de deurwaarder E. A.
Arrindell van 3 januari 2012, verklaart aan
RAINDROP BEACH COMPANY LTD., gevestigd op
Anguilla, zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten, eiseres bij gemeld exploot, dat meer
dan 1 jaar is verlopen sedert in het voormelde
tussen partijen aanhangige rechtsgeding,
bij vonnis van 18 september 2012, eiseres
wordt gelast zekerheid te stellen zonder dat
de zekerheid gesteld is;
MET OPROEPING

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploot van 7 december 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 vennootschap naar vreemd recht
SOCIETE DE TRANSPORT MARITIME BATELEE SARL,
gevestigd te Frankrijk, en gedomicilieerd ten kantore van
HBN Law, gemachtigd mr. W.D. Kweekel, aan de
vennootschap naar vreemd recht SAGA TRANSPORT
LTD., gevestigd in Sint Maarten,
BETEKEND
de grosse van een vonnis van het Gerecht in eerste
aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, d.d. 23 april 2013, AR
123/2011 met bevel om binnen 2 dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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om op dinsdag 14 januari 2014 des
voormiddags te 8:30 uur te verschijnen ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg
te Sint Maarten, gehoudend wordende in het
Gerechtsgebouw aan de Frontstreet te Sint Maarten
Teneinde te horen vorderen de vervallenverklaring
der instantie, bij voormelde exploot angevangen.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploot van 17 december 2013, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint
Maarten, ten verzoeke van SERGE RODRIQUE REY &
SHEENA ELODIA REY, wonenden op Sint Maarten aan
JOSE MANUEL MARTHA zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten,
BETEKEND
de grosse van een in executoriale vorm uitgegeven
beschikking d.d. 25 November 2013, door de E.A. Heer
Rechter in het G.E.A. van Sint Maarten, met bevel om aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploot van 7 januari 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht van Sint
Maarten, ten verzoeke van BERGMAN ZWANIKKEN
SNOW ESSED Atorneys at Law, gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Kudu Drive # 2, ten kantore van mr. J.
Snow, aan: HARRY G. FALKENBURG, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten,
BETEKEND
de grosse van een vonnis van de Raad van Toezicht op de
Advocatuur te Sint Maarten, tussen verzoekster en de
geëxploiteerde, welk vonnis ter zitting van de Raad
voormeld d.d. 23 augustus 2012, in het openbaar is
uitgesproken, met bevel om aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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No. 2013/2093

LANDSBESLUIT
Van 7 januari 2014, no. LB-13/0954
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat de heer Berend G. Hofman bij Landsbesluit van 11 februari 2013 is benoemd tot bijzonder rechter in de
zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak;
dat hij voorgedragen wordt als voorzitter van de Electorale Raad;
dat op grond van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen het niet is toegestaan om
tegelijkertijd lid te zijn van de rechterlijke macht als lid te zijn van de Electorale Raad;
dat als gevolg van deze incompatibiliteit de heer Berend G. Hofman bij brief van 22 november 2013 afstand
doet van zijn functie als bijzonder rechter.
Gelet op:
artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak;
artikel 6, tweede lid, onder e, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Berend G. Hofman wordt ontslagen als bijzonder rechter.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van plaatsing in de Landscourant.

Philipsburg, zevende januari 2014
De Gouverneur van Sint Maarten

E.B. Holiday
Achtste januari 2014
De Minister van Justitie
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No. 2013/1596

LANDSBESLUIT
Van 7 januari 2014, no. LB-13/0850
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is leden van de Electorale Raad te benoemen;
dat de benoemingscommissie hiertoe een voordracht heeft gedaan.

Gelet op:
artikel 5, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Voor een periode van 7 jaren worden benoemd als Electorale Raad:
a. de heer Berend G. Hofman, voorzitter;
b. mevrouw Genara C. Richardson-Nicolaas, plaatsvervangend voorzitter;
c. mevrouw Linda A. Richardson, lid;
d. de heer Jeroen Veen, plaatsvervangend lid; en,
e. mevrouw Marlene F. Mingo, plaatsvervangend lid.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van plaatsing in de Landscourant.

Philipsburg, zevende januari 2014
De Gouverneur van Sint Maarten

E.B. Holiday
Achtste januari 2014
De Minister van Algemene Zaken
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Sint Maarten
ONTHEFFINGSBESLUIT
Besluit van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van 20 december
2013, nr. 2277/13, houdende de verlening van ontheffing als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Landsverordening winkelsluiting, aan alle bedrijven in het centrum van Philipsburg die gericht zijn op de
toeristische sector

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
Overwegende:
-

dat het wenselijk is om ontheffing te verlenen van artikel 2 van de Landsverordening winkelsluiting, teneinde
bedrijven in het centrum van Philipsburg die gericht zijn op de toeristische sector de mogelijkheid te bieden
om onder voorwaarden op 1 januari 2014 open te zijn;

Gelet op:
artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening winkelsluiting;
HEEFT BESLOTEN

Artikel 1
1. Aan alle bedrijven in het centrum van Philipsburg die gericht zijn op de toeristische sector, wordt, door de
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, een tijdelijke ontheffing verleend
van de verplichting als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening winkelsluiting.
2. De tijdelijke ontheffing houdt in dat alle bedrijven in het centrum van Philipsburg die gericht zijn op de
toeristische sector open mogen zijn op Nieuwjaarsdag (1 januari 2014) van 6.00 uur tot 19.30 uur.
Artikel 2
Dit ontheffingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van ondertekening en wordt in de Landscourant
geplaatst.

Twintigste december 2013
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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To the Honorable Prime Minister of Sint Maarten
Mrs. S.A. Wescot-Williams
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, July 9th, 2013
Our reference: SER /13/AA/041
Re: Letter of advice re. LV verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd
Honorable Prime Minister,
In reply to your request for advice of June 3, 2013, regarding the “Landsverordening verhoging ouderdomspensioen
en pensioenleeftijd” the Social Economic Council informs you as follows.
The council took the following points into consideration:













In November 2012, the SER presented government with a comprehensive advice on the subject matter at hand,
entitled “The AOV system made Affordable, Sustainable and Equitable”. Throughout the present letter of advice,
reference will be made to the earlier advice. The earlier –solicited- advice was based on a government policy
paper entitled “Towards a Sustainable and Affordable AOV pension system”.
The draft ordinance “Landsverordening verhoging ouderdomspensioen en pensioenleeftijd” comprizes only
selected policy measures, whereas the earlier advice entailed a broader array of changes to the AOV system. The
SER will therefore presently advise on the proposed measures at hand, without losing sight however, of the
context of the earlier advice.
The present draft ordinance can be summarized as follows:
I.
Changes to the AOV ordinance;
a) Raising the monthly AOV entitlement from NAf. 726,- to NAf. 1,000.b) Raising the pensionable age in terms of entitlement to AOV from 60 to 62, while the elucidation
anticipates a further increase to 65.
c) Increasing the income limit up to which AOV premium is levied from NAf. 77,544.- to NAf. 100,000.d) Several related indexations of monetary amounts related to the implementation of the AOV ordinance.
e) Changes to the calculation of the annual increments between the ages of 15 and the pensionable age,
related to the increase from 60 to 62.
II.
Changes to the AWW (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering) ordinance;
f) Several adaptations to the AWW law to keep this ordinance in line with the AOV ordinance, and
implementing several indexations of entitlement amounts.
According to the scenario model mentioned in the elucidation to the draft ordinance, the AOV fund is presently
heavily overfunded. Under unchanged policies, income would exceed expenses each year until the year 2028,
making the reserves grow to a maximum of roughly NAf. 1 billion in that year.
The AOV measures proposed in the draft law, taken together, even result in a slight improvement to that already
favorable baseline scenario. The negative effect of the increased entitlement is more than cancelled out by the
increase in age and income limit. This is according to the same mathematical model mentioned above.
In the elucidation to this ordinance, the government rejects the SER proposal to decrease the AOV premiums with
1% for employer and employee alike. Government connects lowering the AOV premiums to plans for a general
(supplemental) pension scheme. This would make sense only when the same AOV premiums would somehow be
re-assigned to a general pension scheme. This seems unlikely however, as such supplemental schemes are (unlike
AOV) connected to a person’s employment history and personalized in nature. The SER therefore reaches the
opposite conclusion: lowering the AOV premium is advisable precisely to make room for future supplemental
pension schemes, meanwhile offering much needed relief in terms of purchasing power to the employee and cost
of doing business to the employer.
The same goes for the connection made by the draft law between the level of AOV premiums and a possible future
decrease of government contribution to health insurance, which would possibly make health insurance premiums
go up. The SER fails to see how this is an argument not to lower AOV premiums now.
The elucidation of the ordinance rejects the introduction of full AOV entitlement to anyone who has legally resided
in Sint Maarten for at least 10 years between the ages of 15 and 60, (now 62). The argument is that more
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research is needed, in order to prevent unequal treatment of citizens before the law. Unequal treatment is farfetched however, because the nature of AOV is a general social security measure. Making the entitlement
conditional on the number of years lived in Sint Maarten/ Antilles is what actually creates unequal treatment. After
all, AOV is a pay-as-you-go system (omslagstelsel). Those insured do not pay or ‘save’ for their own AOV, they
pay at any point in time for those who are entitled to the AOV benefit at that same moment. The rule connecting
the amount of AOV entitlement to the number of years resided in our country, is not meant to reflect the
contribution the person made to the AOV fund, it is originally based on a European context and is meant to
prevent persons from receiving double AOV benefits from different countries of residence. In this day and age, it
is unrealistic to expect a citizen to have lived on Sint Maarten for 47 years uninterrupted from age 15 to age 62.
At the same time, many immigrants hail from countries that have no AOV-type social security in place. As a
consequence, reality is that a large number of residents over 60 are now receiving financial assistance
(onderstand) based on their reduced AOV entitlement, as a result of having lived in the Antilles/ Sint Maarten less
than 45 years. This is strictly speaking stretching the purpose of the financial assistance regulations, but socially
imperative nonetheless. Practical considerations such as the question whether any pension-type entitlements can
be derived from previous countries of residence are easy to solve for persons from countries without such a type
of social security, and these questions should not delay this measure.
The elucidation to the ordinance argues that an increase in the tax deductibility of private pension premiums
(lijfrentepremies) is not opportune, because it would lead to lower tax income in the short run. The SER does not
follow this line of reasoning. Total tax income is influenced by many factors. Making private pension premiums tax
deductible to a meaningful degree is a necessary building block for a comprehensive pension system and is
relatively easy to implement.

The SER has reached consensus on the following:




As such, the proposed measures a), b) and c) above, i.e. increasing the AOV entitlement, raising the AOV age to
62 with the intention to further increase to 65, and increasing the income over which premium is levied to NAf.
100,000.- have the full consent of the SER.
Measures d) e) and f) above follow logically from the core measures mentioned above and have the consent of the
SER as well.
However, the package presented here improves the already favorable position of the AOV fund and is financially
conservative to an unnecessary degree. Therefore, it can and should be supplemented by measures lowering
premiums and/or extending benefits. There is room for the proposed 1% decrease in premium and for allowing
full AOV to those who have lived in the Antilles/Sint Maarten for over 10 years. See for the calculations involved
the attached SER advice 2012-003.

The SER therefore unanimously advises as follows:
1. Proceed with the proposed draft ordinance taking into consideration the advice of the SER.
2. Once the implementation of the 62 entitlement age has been reached, to proceed immediately with the
implementation of the second increase towards the age of 65.
3. Follow the earlier SER advice and take immediate measures to lower AOV premiums with 1% for employees as
well as employers. This has no bearing on this draft ordinance as such, as the premium percentage is established
by decree entailing general measures (LB ham);
4. Follow the earlier SER advice and introduce full AOV entitlement for those who have lived in Sint Maarten/ Antilles
for 10 years or more when reaching pensionable age under the conditions that they have been legally residing and
are able to substantiate the level of AOV benefits from other countries where they have lived before.
5. Implement the increase in tax deductibility for private pension premiums (lijfrentepremies) from NAf. 1,000 to
NAf. 12,000 a year.
Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact us at your earliest
convenience.
Respectfully,

R.A. Richardson
Chairman

G. M.C. Richardson
Secretary-general

c.c. the Honorable Minister of Public Health, Social Development and Labour, Mr. V.H.C. de Weever
Attached:
SER advice 2012-003 “The AOV system made Affordable, Sustainable and Equitable”

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2013, nummer 1, 10 januari 2014

pagina 9

Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

November 2013
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Securities and loans

Difference
compared to
30-Nov-13 31-Oct-13

3,173.1
942.9
2,102.0
128.2

-7.9
-53.4
57.2
-11.7

504.9

8.2

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

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

536.7
536.7

-0.3
-0.3

2,278.4

52.7

Currency in circulation

400.4

12.5

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

397.1
196.1
0.1
75.3
125.7

3.4
3.4
0.0
0.0
0.0

1,208.2
159.9
21.0
1,027.3

43.3
48.4
-5.0
0.0

272.7
174.0
98.7

-6.6
-7.7
1.1

862.9

-52.0

Domestic liabilities

0.3
0.3
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

18.7
18.7

10.0
10.0

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

485.9
485.9

-1.8
-1.8

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

3,678.0

0.3

Difference
compared to
30-Nov-13 31-Oct-13

Total liabilities

3,678.0

0.3

During the month of November 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 with 0.25
percentage point to 16.75%. This instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the
growth in credit extension. Nevertheless, despite the increase of the percentage, the outstanding amount of required
reserves remained the same because of the lower base amount1 on which it is calculated. During the bi-weekly
auctions of Certificates of Deposit (CDs), the Bank focused only on refinancing maturing CDs. However, the
subscriptions fell short, causing a NAf.5.0 million drop in the outstanding amount of CDs.
Base money2 increased by NAf.60.9 million in November 2013 reflecting an increase in the current account balances
of the commercial banks (NAf.48.4 million) and a growth in the value of currency in circulation (NAf.12.5 million). The
increase in the current account balances of the commercial banks was largely the result of the net sale of foreign
exchange to the Bank and a transfer by the public pension fund of Curaçao, Algemeen Pensioenfonds, from its account
at the Bank to its account at a commercial bank. These transactions are also reflected by the increase in the item
“Official reserves” (NAf.57.2 million) on the assets side and the decline of NAf.7.7 million in the item “Deposits of
other residents” on the liabilities side of the balance sheet.
The increase in the current account balances of the commercial banks was mitigated by the purchase of securities
from the Bank’s portfolio. The latter explains the decline of NAf.11.7 million in the item “Securities and loans” on the
assets side of the balance sheet. Furthermore, the Bank provided short-term liquidity to a commercial bank during the
month of November 2013, reflected by a rise in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.10.0 million.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.53.4 million as a result of a lower
market value at the balance sheet date, compared to the end of October 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, December 20, 2013
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
1
2

Domestic debt -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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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

AB 2013, no. 2

Regeling aanpassing inkomsten- en
loonbelastingtabellen 2014

13 december 2013

25 januari 2014

AB 2013, no. 3

Regeling indexering
minimumuurloon

8 januari 2014

20 februari 2014

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2013, no. 39
AB 2013, no. 40
AB 2013, no. 41

Regeling telecommunicatietarieven
Regeling MRB 2013
Regeling nummerplaten 2014

29 oktober 2013
5 november 2013
5 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

Beoogde datum
inwerkingtreding

Datum
inwerkingtreding
11 december 2013
18 december 2013
18 december 2013
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Register Afkondigingsbladen 2013
Nummer
Afkondigingsblad
AB 2013, no. 1

Citeertitel
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 6 december 2012, nr.
IENM/BSK-2012/240712, tot wijziging van de Regeling Nederlandse tarieven
Schepenwet voor het jaar 2013

AB 2013, no. 3

Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad van Advies

AB 2013, no.4

Besluit van de 10de januari 2013 tot afkondiging van het Besluit van 21 november
2012 houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de
aanpassing van de tarieven per 1 januari 2013

AB 2013, no.5

Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties

AB 2013, no.6

Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 18de
januari 2013 houdende wijziging van de Landsverordening op de weerkorpsen 1997

AB 2013, no.7

AB 2013, no.8

Besluit van 1 februari 2013 tot afkondiging van de Landsverordening van de 21ste
januari 2013 tot wijziging van de Legesverordening 1994 en enige andere
landsverordeningen in verband met de invoering van nieuwe identiteitskaarten en
rijbewijzen
Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

AB 2013, no.9

Landsverordening gezamenlijk gezag

AB 2013, no.10

Regeling indexering minimumuurloon

AB 2013, no.11

Besluit van 20 februari 2013 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties van 11 februari 2013, nr. 2013-0000076649,
houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband
met gewijzigde formulieren en enkele andere wijzigingen

AB 2013, no.12

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 26ste februari 2013 tot
wijziging van het landsbesluit identiteitskaarten in verband met de invoering van
nieuwe identiteitskaarten en tot wijziging van het overgangsrecht van het
Landsbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit rijbewijzen in verband met de
invoering van nieuwe rijbewijzen

AB 2013, no.13

Ministeriële regeling elektronische aangifte

AB 2013,no.14

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 5de maart 2013, tot wijziging
van het Landsbesluit bekendmaking wettelijke regelingen ter aanwijzing van een
algemeen toegankelijk elektronisch medium voor het plaatsen van geconsolideerde
teksten van wettelijke regelingen

AB 2013, no.15

Landsverordening van de 14de maart 2013 tot aanpassing van verschillende
landsverordeningen vanwege de troonopvolging
Landsverordening van de 14de maart 2013 tot aanpassing van verschillende
landsverordeningen vanwege de troonopvolging
Regeling van de Minister van Algemene Zaken van veertien maart 2013 tot
aanpassing van verschillende ministeriële regelingen vanwege de troonopvolging

AB 2013, no.16
AB 2013, no.17
AB 2013, no.18

Landsbesluit van de 10e april 2013, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
en afkondiging van de Landsverordening tot wijziging van de Legesverordening 1994
en enige andere landsverordeningen in verband met de invoering van nieuwe
identiteitskaarten en rijbewijzen

AB 2013, no.19

Landsbesluit van de 3de mei 2013, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
en afkondiging van de Landsverordening gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

AB 2013, no.20

Landsbesluit van de 3de mei 2013, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
en afkondiging van de Landsverordening gezamenlijk gezag

AB 2013, no.21

Regeling verwijzingscommissie AGO

AB 2013, no.22

Besluit van de 29e mei 2013 tot afkondiging van het Besluit van 24 april 2013, nr.
13.000887 houdende vaststelling van het Koninklijk Distinctief
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AB 2013, no.23

Besluit van de 7de juni 2013 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 mei 2013, nr. 2013-0000313378,
houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in verband
met de verstrekking van reisdocumenten aan niet-ingezetenen door de burgemeester
van de gemeente Haarlemmermeer

AB 2013, no.24

Instellingsregeling Interdepartementaal wetgevingsoverleg

AB 2013, no.25

Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 10e juni 2013 tot wijziging van
het model voor stembiljetten

AB 2013, no.26

Regeling van de Minister-President van 27 juni 2013, houdende de vaststelling van de
Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten

AB 2013, no.28

Landbesluit van de 30ste juli 2013, tot bepaling van de datum van inwerkingtreding
en afkondiging van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten
Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23e juli 2013, tot instelling van
de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18e juli 2013 tot wijziging van
het Landsbesluit inrichting en organisatie secretariaat Raad van Advies in verband met
een aanpassing van het formatieplan

AB 2013, no.29
AB 2013, no.30

AB 2013, no.31
AB 2013, no.32
AB 2013, no.33
AB 2013, no 34

Besluit van de 5e augustus 2013 tot afkondiging van de Beschikking
wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2014 van 26 juli 2013, nummer
2013/1
Landsbesluit remuneratie en presentiegeld Algemene Rekenkamer
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2e augustus 2013 tot wijziging
van het Instellingsbesluit Commissie Koninklijke Onderscheidingen in verband met de
verhoging van de vergoeding van werkzaamheden
Besluit van 17 september 2013 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september 2013, nr. 20130000532004, houdende wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische
landen in verband met het wijzigen van de systematiek van het maken van
reservekopieën van het reisdocumentenstation

AB 2013, no.35

Landsverordening begroting 2013

AB 2013, no.36

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

AB 2013, no.38

AB 2013, no.39

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
Regeling telecommunicatietarieven

AB 2013, no.40

Regeling MRB 2013

AB 2013, no. 41

Regeling nummerplaten 2014

AB 2013, no. 42

Besluit van 22 november 2013 tot afkondiging van het Besluit van 17 oktober 2013,
tot wijziging van het Besluit van 23 oktober 1985, houdende uitvoering van artikel 1
van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de
Nederlandse Antillen onder andere met betrekking tot de binnenhavens van Bonaire
Besluit van 2 december 2013 tot afkondiging van het Besluit van 3 oktober 2013,
houdende wijziging van het Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid,
teneinde de medaille ook te kunnen uitreiken aan vrijwilligers van USAR.NL
Besluit van de 19de december 2013 tot afkondiging van het besluit van 13 december
2013 houdende instelling herinneringsmedaille “Medaille bezoek in 2013 aan het
Caribisch deel van het Koninkrijk”

AB 2013, no. 43
AB 2013, no. 44

