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AANKONDIGING:

AANKONDIGING:

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 7de januari 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten, gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van de 12de
december 2012,

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 7de januari 2013, heb ik, Ervin A.
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten, gevolggevende aan een beschikking
van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van
de 11de december 2012,

OPGEROEPEN:

OPGEROEPEN:

PASCAL FLAMME, zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten, voor de terechtzitting van dinsdag de
9de april 2013, des voormiddags te 08.30 uur ten
Raadhuize te Philipsburg, teneinde op de door: SARL
GEMINGA, gedomicilieerd op Sint Maarten, aan de Welfare
Road # 119-H, ten kantore van de advocate mr.
J.C.M.Vogelpoel, tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 189/12

ALFRED E.A. HARLY, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van
dinsdag de 9de april 2013, des voormiddags te
08.30 uur, ten Raadhuize te Philipsburg, teneinde op de
door: XTREME BUSINESS CONCEPTS
INCORPORATED, gedomicilieerd op Sint Maarten, aan de
C.A. Cannegieterstraat # 46, ten kantore van de advocate
mr. M.N. Hoeve, tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 187/12

Deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

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.

Deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 29 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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ECHTSCHEIDING
ECHTSCHEIDING
Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, van de 19e november
2012 tussen
Eugenie Otilie Romeo, “verzoekster”, wonende op St.
Maarten en Doorendra Nauth Lokenauth, “verweerder”,
wonende op St. Maarten, wier huwelijk op 17 maart 2001
op St. Maarten, met elkander gehuwd, echtscheiding is
uitgesproken.
De deurwaarder,
S.M. Apon

HYGIEIA HOLDING N.V.
gevestigd te St. Maarten
In de op 19 november 2012 gehouden Buitengewone
Algemene
Vergadering
van
aandeelhouders
van
bovenvermelde vennootschap is tot haar ontbinding en
liquidatie besloten per 15 december 2012.
Het plan van uitkering, houdende de grondslagen van de
verdeling, is ten kantore van het Handelsregister, zomede
ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd.
De vereffenaar

Bij vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, van de 8e oktober 2012 tussen Luz
Adriana Romero Lopez, “verzoekster”, wonende op St.
Maarten en Reginald Melecio Maria, “verweerder”,
wonende op St. Maarten, wier huwelijk op 11 februari
2005 op St. Maarten, met elkander gehuwd, echtscheiding
is uitgesproken.
De deurwaarder,
S.M. Apon
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REGISTER AFKONDINGSBLADEN 2012
NUMMER

CITEERTITEL

DATUM VAN VASTSTELLING

DATUM VAN UITGIFTE

1

Besluit no. 11.003084 inzake tijdelijke
vergoeding voor woonlasten voor de Gouverneur
van Sint Maarten

20 december 2011

13 januari 2012

2

Besluit van de Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van het besluit houdende wijziging
van het Besluit Rode Kruis 1988, onder meer ter
codificatie van de auxiliare rol en van twee taken
van het Rode Kruis, opneming van een verwijzing
naar een protocol en aanpassing aan gewijzigde
verantwoordelijkheden

27 januari 2012

27 december 2012

3

Ministeriële regeling van de Minister van Justitie,
no. 482-11MBJUS

21 december 2011

3 februari 2012

4

Ministeriële regeling van de Minister van Justitie,
no. 483-11MBJUS

21 december 2011

3 februari 2012

5

Besluit van de Minister van Algemene zaken tot
afkondiging van het besluit van 2 december
2011, nr. 11.002427 houdende wijziging van het
Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank
Nederlandse Antillen

9 februari 2012

9 februari 2012

6

Besluit van de Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van het besluit van 22 november
2011 tot wijziging van het Consulair besluit in
verband met het uitoefenen van consulaire
bevoegdheden op het terrein van de burgerlijke
stand en het notariaat

9 februari 2012

9 februari 2012

7

Regeling van de Minister van Algemene Zaken,
nr. DIV/2335, tot vaststelling van modellen ter
uitvoering van de kiesvordering (Kiesregeling)

8 februari 2012

17 februari 2012

8

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen
van de leden, hun plaatsvervangers en van de
secretaris van de Sociaal-Economische Raad

1 februari 2012

17 februari 2012

9

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
ter aanwijzing van vertrouwensfuncties en ter
vaststelling van regels ten aanzien van de wijze
waarop veiligheidsonderzoeken

21 februari 2012

8 maart 2012

10

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot regeling van de inrichting en de organisatie
van het secretariaat van de Algemene
Rekenkamer

24 februari 2012

12 maart 2012

11

Regeling van de Minister van Infrastructuur en
Milieu, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende
vaststelling tarieven havenstaatcontrole Caribisch
Nederland

19 januari 2012

16 maart 2012

12

Landsbesluit, no. LB-12/0047

21 februari 2012

23 maart 2012
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13

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
houdende de toelating van het vrijwilligerskorps
Sint Maarten als weerkorps in de zin van de
Landsverordening op de weerkorpsen 1997
(Landsbesluit VKS)

6 maart 2012

23 maart 2012

14

Landsverordening tot wijziging van de
landsverordening belasting op bedrijfsomzetten
1997

28 maart 2012

18 april 2012

15

Landsverordening tot vaststelling van de
Begroting van het Land Sint Maarten voor het
dienstjaar 2012

n.v.t.

23 april 2012

16

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, nr. 2012-0000239342,
CZW/S&B, houdende wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen in
verband met het verstrekken van een voorlopig
reisdocument

27 april 2012

11 mei 2012

17

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot regeling van de inrichting en de organisatie
van het secretariaat van de Sociaal-Economische
Raad

4 mei 2012

15 mei 2012

18

Besluit tot afkondiging van Rijkswet van 8 maart
2012 tot wijziging van de Paspoortwet in verband
met het vervallen van de mogelijkheid tot
bijschrijving van kinderen

16 april 2012

2 mei 2012

19

Landsverordening tot wijziging van enige
landsverordeningen in verband met de invoering
van de Dag van de Bevrijding als feestdag voor
Sint Maarten

13 juni 2012

25 juni 2012

20

Besluit tot afkondiging van de Regeling van de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 20120000347348, CZW/S&B, houdende wijziging van
de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen
in verband met een wijziging in de wijze van
uitgifte van identificatiekaarten voor het
aanvraagstation, het afschaffen van de
bijschrijving en enkele andere wijzigingen

25 juni 2012

25 juni 2012

21

Besluit tot afkondiging van het Besluit van 31 juli
2012, houdende verlenging van de
Samenwerkingsregeling waarborging plannen van
aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

9 augustus 2012

22

Besluit tot afkondiging van het Besluit van de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 7 augustus 2012, nummer
WBN 2012/4, houdende wijziging van de
handleiding voor de toepassing van de Rijkswet
op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding
voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de
Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet
op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius en Saba

20 augustus 2012

9 augustus 2012

20 augustus 2012
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23

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot de wijziging van de bijlagen bij
Landsverordening overgangsbepalingen van
wetgeving en bestuur in verband met het
aanbrengen van wijzigingen die verband houden
met de gewijzigde rechtsorde en enkele andere
wijzigingen

24 augustus 2012

27 augustus 2012

24

Besluit tot afkondiging van de regeling van de
Minister van Financiën, houdende de aanpassing
van de tabellen voor de inkomsten- en
loonbelasting voor het kalenderjaar 2012 aan de
prijsindexcijfers (Regeling op de inkomsten- en
loonbelastingtabellen 2012)

23 augustus 2012

23 augustus 2012

25

Landsverordening houdende wijziging van het
Wetboek van Strafvordering (Bijzondere
opsporingsbevoegdheden en andere
spoedeisende veranderingen)

30 augustus 2012

30 augustus 2012

26

Besluit tot afkondiging van de Beschikking
wijzigingspercentage optie- en
naturalisatiegelden 2013

28 augustus 2012

28 augustus 2012

27

Besluit tot afkondiging van de Regeling van de
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 6 september 2012, nr.
2012-0000494734, CZW/S&B, houdende
wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling
Caribische landen in verband met de verstrekking
van reisdocumenten aan niet ingezetenen door de
burgemeester van Bergen op Zoom

14 september 2012

14 september 2012

28

Ministeriële regeling van de Minister van Justitie
tot intrekking van de ministeriële beschikking ter
uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het
Landsbesluit tarieven in burgerlijke zaken
(Ministeriële regeling intrekking vrijstelling
griffierecht)

13 september 2012

28 september 2012

29

Ministeriële regeling van Minister van Justitie tot
vervanging van de ministeriële beschikking van
de 30ste juni 2010 (no. 3452/MJ) van de Minister
van Justitie van de Nederlandse Antillen
(Ministeriële regeling aanwijzing instantie voor
naamscontrole bij oprichting van naamloze en
besloten vennootschappen)

6 september 2012

28 september 2012

30

Regeling van de Minister van Financiën, nr.
934/12, tot wijziging van de Regeling expatriates Sint Maarten in verband met uitbreiding
van de vrijgestelde beloningen in natura

14 november 2012

14 november 2012

31

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot wijziging van het Landsbesluit inrichting en
organisatie secretariaat Algemene Rekenkamer in
verband met een aanpassing van het
formatieplan

24 oktober 2012

10 november 2012

32

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
tot wijzigingen van de Bezoldigingsregeling
ambtenaren in verband met de aanpassing van
het salaris aan de ontwikkeling van het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie

26 oktober 2012

27 oktober 2012
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Regeling van Minister van Financiën, houdende
de aanpassing van de tabellen voor de
inkomsten- en loonbelasting voor het
kalenderjaar 2013 aan de prijsindexcijfers
(Regeling op de inkomsten- en
loonbelastingtabellen 2013)
Reglement van Orde voor Raad van Advies

23 november 2012

27 november 2013

n.v.t.

3 december 2012

35

Ministeriële regeling van de Minister van Justitie,
houdende Mandaat verlening in Immigratie
aangelegenheden (Mandaatregeling Immigratie
2012)

19 november 2012

5 december 2012

36

Besluit tot afkondiging van het Besluit van 25
oktober 2012 houdende wijziging van het Besluit
naturalisatietoets in verband met enkele
technische aanpassingen naar aanleiding van de
wijziging van de Wet inburgering en het Besluit
inburgering in verband met de versterking van de
eigen verantwoordelijkheid van de
inburgeringsplichtige

12 december 2012

17 december 2012

34

