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RGM Services St. Maarten N.V.
In liquidatie, gevestigd te St. Maarten
In de op 20 augustus 2014 gehouden Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
bovenvermelde vennootschap is tot haar ontbinding en
liquidatie besloten per 1 september 2014. Het plan van
uitkering, houdende de grondslagen van de verdeling, is
ten kantore van het Handelsregister ter inzage gelegd. Alle
schuldeisers van bovengenoemde worden verzocht hun
vordering bij ondergetekende ter verificatie in te dienen,

Echtscheiding
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg van
St.Maarten, van de 17 zeventien maart 2014, de
echtscheiding is uitgesproken tussen MURIELLA
GEORGE, verzoekster, wonende aan de Longwall
road 18 op Sint. Maarten en DUDLEY RAYMUNDO
KWIDAMA, verweerder, wonende op onbekend
adres in Nederland, partijen zijn met elkander
gehuwd op 23 juni 1995 op Sint Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

De vereffenaar
DECLARATION

OPROEPING

The undersigned, Head of the Commercial Register held by
the St. Maarten Chamber of Commerce & Industry, hereby
declares that PRIVATE FOUNDATION JAJ was registered
in our Commercial Register as a PRIVATE FOUNDATION
under the registration number 020357.
Upon receipt of the Model S form dated April 28, 2014, it
stated that said company was liquidated since April 28,
2014 with Centennial Management N.V. as the liquidator of
said company.

Bij exploot d.d. 27 augustus 2014, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb
ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten,
alhier.
OPGEROEPEN
Transit Investments Ltd., gevestigd op Nevis, aan
de om op dinsdag, 9 december 2014 te 8:30 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg
te verschijnen, om op de vordering van
STC Administrative & Management Services N.V.,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Kim Huisman,
gevestigd op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (AR
122/14)
De deurwaarder S.M. Apon

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.
- Per 17 april 2014, online beschikbaar op
www.sintmaartengov.org
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 16 september a.s.
voor 12.00 ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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OPROEPING
Bij exploot d.d. 27 augustus 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.
OPGEROEPEN
Papuyah Ltd., gevestigd op Anguilla, aan de om op
dinsdag, 9 december 2014 te 8:30 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de
vordering van Cornelis & Jacoba Franken, gedomicilieerd
ten kantore van mr. Kim Huisman, gevestigd op St.
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 123/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 27 augustus 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.
OPGEROEPEN
Tamara Edwina Petit, wonende in de U.S.A., aan de om
op dinsdag, 9 december 2014 te 8:30 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de
vordering van Nicola Pierini, gedomicilieerd ten kantore
van mr. Lucas Bermon, gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (AR 124/14)
De deurwaarder S.M. Apon

OPROEPING
Bij exploot d.d. 27 augustus 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.
OPGEROEPEN
Almond Grove Estate Ltd., gevestigd op Anguilla, aan de
om op dinsdag, 9 december 2014 te 08:30 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op
St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen,
om op de vordering van Bermon N.V., gedomicilieerd ten
kantore van mr. Luciano Dundas, gevestigd op St. Maarten,
alhier, te antwoorden. (AR 120/14)
De deurwaarder S.M. Apon
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#16 Tamarindesteeg
Philipsburg,
Sint Maarten
T: 542-4289
F: 543-7817

ph: 542-4289
fax: 543-7817
mob: 520-7991
e-mail:
Louis.Brown@sintmaar
v.org

ANNOUNCEMENT – PUBLIC HEARING
Preliminary draft development plan Cul de Sac and
Preliminary draft development plan Cay Hill- Little Bay
In accordance with the National Ordinance on
Spatial Development Planning (AB 2013, GT
no. 144) the Minister of VROMI hereby
announces a public hearing with respect to
the preliminary draft development plan Cul de
Sac and the preliminary draft development
plan Cay Hill- Little Bay.
The development plans (in popular terms
zoning plans) will guide the future spatial
development where it relates to land use and
building regulations. The preliminary draft
development plans Cul de Sac and Cay HillLittle Bay will be presented during this public
hearing.
Everyone is invited to share their
thoughts/concerns with us based on the
presentation of the preliminary draft
development plans, on:
Tuesday, September 9, 2014, starting at
7 PM
Rupert Maynard Community Center
St. Peters Road, St. Peters, Cul de Sac
Taking into account the comments voiced
during the public hearing, the hearing will be
followed by the placement of the draft
development plans for a period of 30 days
for public review. The public review of the
draft development plans will be announced
accordingly.
The Minister of VROMI

Cul de
Sac

Cay HillLittle bay
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#16 Tamarindesteeg
Philipsburg,
Sint Maarten
T: 542-4289
F: 543-7817

ph: 542-4289
fax: 543-7817
mob: 520-7991
AANKONDIGING – OPENBARE HOORZITTING
e-mail:
Voorontwerp ontwikkelingsplan Cul de Sac en
Louis.Brown@sintmaar
Voorontwerp ontwikkelingsplan Cay Hill- Little ov.org
Bay
In lijn met de Landsverordening
ruimtelijke ontwikkelingsplanning (AB 2013,
GT no.144) kondigt de Minister van
VROMI een openbare hoorzitting aan
betreffende het voorontwerp
ontwikkelingsplan Cul de Sac en het
voorontwerp ontwikkelingsplan
Cay Hill- Little Bay.
De ontwikkelingsplannen (ook wel
bestemmingsplannen genoemd) vormen
het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen
voor zover deze betrekking hebben op het
bouwen en gebruiken van grond en
opstallen. De voorontwerp
ontwikkelingsplannen Cul de Sac en Cay
Hill- Little Bay worden tijdens de openbare
hoorzitting gepresenteerd.
Iedereen is uitgenodigd en de aanwezigen
worden in de gelegenheid gesteld om hun
mening over de voorontwerp
ontwikkelingsplannen kenbaar te maken,
op:
Dinsdag, 9 september 2014, vanaf
19:00 u.
Rupert Maynard Community Center
St. Peters Road, St. Peters, Cul de Sac
Met inachtneming van de opmerkingen
gemaakt tijdens de openbare hoorzitting
zullen vervolgens de ontwerp
ontwikkelingsplannen voor een periode
van 30 dagen ter inzage worden gelegd.
De ter inzage legging zal eveneens
bekend worden gemaakt.
De Minister van VROMI

Cul de
Sac

Cay HillLittle bay
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No. 2014 / 122

MANDAATBESLUIT,
houdende besluiten tot het toekennen, wijzigen of intrekken van kindertoelage voor
arbeidscontractanten (Mandaatbesluit kindertoelage arbeidscontractanten)

Minister van Algemene Zaken
In overweging genomen hebbende:
- dat toekenning van de kindertoelage aan ambtenaren door de Gouverneur is gemandateerd
aan de Minister van Algemene Zaken en dat deze aan het Hoofd Personeel & Organisatie een onder-mandaat heeft
gegeven;
- dat het wenselijk is ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering de toekenning van
kindertoelage voor arbeidscontractanten op dezelfde wijze te regelen zoals dat voor de
ambtenaren is geregeld;
- dat het beleid rondom de toekenning van kindertoelage een personeelsaangelegenheid is;
- dat de Minister van Algemene Zaken verantwoordelijk is voor personeels- en organisatieaangelegenheden van de bestuursorganisatie van St. Maarten.
Gelet op:
- artikel 28 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht;
- artikel 15 van de Bezoldigingsregeling ambtenaren.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:
a. besluit op kindertoelage: besluit tot het toekennen, wijzigen of intrekken van een kindertoelage;
b. hoofd: hoofd van de afdeling Personeel en Organisatie ressorterend onder het Ministerie van Algemene Zaken;
c. minister: Minister van Algemene Zaken;
d. volmacht: bevoegdheid om in naam van de Minister van Algemene Zaken een besluit te nemen;
e. werkgever: het Land Sint Maarten als contractspartij bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.
Artikel 2
1. De minister verleent mandaat aan het hoofd tot het nemen van besluiten op
kindertoelage.
2. Het nemen van een besluit op kindertoelage aan het hoofd blijft voorbehouden aan de
minister.
3. Het hoofd verstrekt de minister per kwartaal een schriftelijk overzicht van de door hem in
het voorafgaande kwartaal bij volmacht genomen besluiten.
Artikel 3
De bevoegdheden worden door het hoofd uitgeoefend in naam en onder verantwoordelijkheid van de minister.
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Artikel 4
Het verlenen van onder-mandaat is niet toegestaan.
Artikel 5
Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd, treedt diens plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid in diens
plaats.
Artikel 6
1. Dit mandaat geldt alleen voor bestaande arbeidscontractanten waarover nog geen besluit is genomen over de
kindertoelage.
2. Bij nieuw af te sluiten arbeidscontracten wordt de kindertoelage in het contract opgenomen.
Artikel 7
Elk in mandaat genomen besluit dient als volgt te worden ondertekend:
De Minister van Algemene Zaken,
Namens deze,
(Handtekening)
Naam functionaris
Afdelingshoofd Personeel en Organisatie
Artikel 8
Deze volmacht treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte in de Landscourant waarin
deze is geplaatst.
Artikel 9
Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit kindertoelage arbeidscontractanten.

Philipsburg, dertigste januari 2014
De Minister van Algemene Zaken
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No. 2014/ 1331

LANDSBESLUIT
Van de 23ste juli 2014, no. LB-14/0454
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is ten behoeve van de uitvoering van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en
de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering een uitvoeringsorganisatie aan te wijzen;
Gelet op:
Artikel 1 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering; en,
Artikel 1 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Als uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en
artikel 1 van de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering wordt aangewezen het
Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Landscourant en werkt terug tot 10
oktober 2010.
Philipsburg, drieëntwintigste juli 2014
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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No. 292-14/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna
aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Jermaine Francois Antonio ARRINDELL, geboren op 7 augustus 1975 te Aruba, werkzaam in de functie van
verzekeringsinspecteur bij het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekering (SZV), wordt voor
de duur van drie jaren aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens de in de bijlage bij dit besluit genoemde regelgeving.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent
van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit
over:
 de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
 het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die
klachten.
Artikel 4
Dit besluit treedt met ingang van 15 augustus 2014 in werking en is geldig tot 15 augustus 2017.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg vijftiende augustus 2014
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks
in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het
Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van 9
april 2014, No. 127-14/JUS.
Overzicht van de regelgeving, bedoeld in artikel 2, van het besluit:
1°
2°
3°
4°

De
De
De
De

Landsverordening
Landsverordening
Landsverordening
Landsverordening

Ziekteverzekering;
Ongevallenverzekering;
Algemene Ouderdomsverzekering;
Algemene Weduwen en Wezenverzekering .
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Besluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 27 augustus 2014, BB-14/0008,
houdende de intrekking van het Instellingsbesluit stuurgroep integriteitsonderzoek
van 4 december 2013 met kenmerk BB-13/0003

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Overwegende:
dat de Gouverneur bij Koninklijk Besluit d.d. 30 september 2013, nr. 13.002055 1 is opgedragen een
onafhankelijk onderzoek te gelasten naar het behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur;
dat de Gouverneur bij besluit van 4 december 2013, BB-13/0003, een stuurgroep heeft ingesteld voor
ondersteuning bij de uitvoering van deze opdracht;
dat deze opdracht is uitgevoerd en afgerond;
dat de stuurgroep daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd;
dat derhalve het instellingsbesluit stuurgroep integriteitsonderzoek kan worden ingetrokken.
Gelet op:
Artikel 15 Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten.
BESLUIT:
Artikel 1
Het instellingsbesluit stuurgroep integriteitsonderzoek van 4 december 2013, BB-13/0003, wordt ingetrokken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2014 en wordt gepubliceerd in de Landscourant.

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

1

Staatscourant 2013, nr. 27820

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 18, 5 september 2014

pagina 11

Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment, and infrastructure (VROMI)
Publishes National Energy Policy
On behalf of the Minister of VROMI, the Ministry of VROMI in close collaboration with the Ministry of TEZVT has
published the Energy Policy titled “The National Energy Policy for Country St. Maarten: Towards a Sustainable
Development”. The policy follows extensive research steered by the energy committee and contains a list of
measures and procedures necessary to mitigate the impact of energy usage on our environment, reduce the high
carbon footprint of Sint Maarten, and ultimately reduce the cost of energy for consumers. The focus for St. Maarten is
to steer away from heavy fossil fuels and to transition towards renewable energy alternatives resulting in a more
sustainable country.
The policy provides insight in renewable energy sources that are most suitable for St. Maarten, and gives a vision for
St. Maarten and necessary actions that must be taken in order to achieve sustainability. It provides information on
energy efficiency, and on roles and responsibilities for successful implementation.
While very ambitious, the aim is that by 2020 Sint Maarten will generate 80% of its energy needs from renewable
sources, including almost 20% from the Waste to Energy plant, and ultimately achieving 100% free from heavy fossil
fuel oils free by 2025.
The Energy Policy is available for download to the public via the Government website www.sintmaartengov.org on the
page of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment, and Infrastructure (VROMI) tab listed under
Ministry Policies and Reports.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

July 2014
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Difference
compared to
31-Jul-14 30-Jun-14

3,522.2
967.2
2,380.0
175.0

3.5
-22.4
38.4
-12.5

594.0

-0.9

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

493.4
493.4

1.4
1.4

2,734.4

23.7

Currency in circulation

410.3

-3.9

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

629.3
354.6
75.6
73.5
125.7

0.4
2.9
-1.3
-1.3
0.0

1,413.3
243.3
25.0
1,145.0

32.0
26.9
5.0
0.1

281.5
187.7
93.8

-4.8
-5.3
0.5

888.3

-22.5

Domestic liabilities

0.5
0.5
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

110.1
110.1

-0.9
-0.9

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

Claims on other sectors
Other assets

483.4
483.4

-0.1
-0.1

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

Total assets

4,116.1

2.6

Difference
compared to
31-Jul-14
30-Jun-14

Total liabilities

4,116.1

2.6

During the month of July 2014, the Bank continued to auction Certificates of Deposit (CDs) in order to reduce the
liquidity in the money market. As the appetite by the banks to subscribe increased somewhat, the amount of the
outstanding CDs rose by NAf.5.0 million. By contrast, the percentage of the reserve requirement remained
unchanged at 18.00%.
Base money1 2 increased by NAf.23.0 million in July 2014, due to a rise in the current account balances of the
commercial banks at the Bank (NAf.26.9 million). The growth in the current account balances was caused primarily
by funds received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) for principal and interest payments on debt
securities taken over under the debt relief program and held in the portfolios of the commercial banks. Moreover, the
net sale of foreign exchange to the Bank and transfers by USONA23 from its account at the Bank to its account at the
commercial banks contributed to the increase in the current account balances of the commercial banks. The increase
in the current account balances was mitigated by the purchase of securities by the commercial banks from the Bank’s
portfolio. This purchase explains also the decline by NAf.12.5 million in the item “Other” under “Claims on
nonresidents” at the assets side of the balance sheet.
The item “Official reserves” rose by NAf.38.4 million as a result of, among other things, the transfer by the DSTA and
the net sale of foreign exchange by the commercial banks to the Bank.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.22.4 million as a result of a lower
value at the balance sheet date compared to the end of June 2014. The decrease in the item “Capital and reserves”
at the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the market value of gold.
Willemstad, August 22, 2014
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

1 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
2 USONA is the foundation that approves and funds development projects in Curaçao and Sint Maarten.
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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. 56

Regeling van de Minister van
Financiën van 12 augustus 2014, tot
wijziging Regeling modellen
jaarrekening in verband met een
technische fout
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de , 4de augustus
2014 tot wijziging van het
Landsbesluit aanwijzing
vertrouwensfuncties en uitvoering
van veiligheidsonderzoeken in
verband met de verlenging van de
overgangsrechtelijke termijn
Sanctielandsbesluit Oekraïne

12 augustus 2014

24 september 2014

4 augustus 2014

16 september 2014

4 augustus 2014

16 september 2014

Sanctielandsbesluit territoriale
integriteit Oekraïne
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 26e augustus
2014 tot wijziging van het
Kiesbesluit in verband met een
uitbreiding van het aantal
stemdistricten
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 26e augustus
2014 tot wijziging van het
Organisatiebesluit Algemene Zaken
vanwege de opdeling van de
afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving in secties

4 augustus 2014

16 september 2014

26 augustus 2014

8 oktober 2014

AB 2014, no. 57

AB 2014, no. 58
AB 2014, no. 59
AB 2014, no. 62

AB 2014, no. 63

werkt terug tot en
met 1 juli 2014

26 augustus 2014

8 oktober 2014

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 48

Regeling modellen jaarrekening

17 juli 2014

29 augustus 2014

AB 2014, no. 51

Landsverordening, van de 23ste juli
2014 tot wijziging van de
Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties in

23 juli 2014

4 september 2014
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verband met de voorgenomen
toetreding tot de Egmont Group
AB 2014, no. 52

15 juli 2014

27 augustus 2014

AB 2014, no. 65

Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
15 juli 2014,
tot wijziging van de Regeling
luchtwaardigheid van
luchtvaartuigen ter vervanging van
de bijlagen
Sanctieregeling Zuid-Sudan

1 september 2014

5 september 2014

AB 2014, no. 66

Sanctieregeling Sudan

1 september 2014

5 september 2014

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

