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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 17 februari 2014, 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
CANNEGIETER, LESLEY voorheen wonende te BACK
STREET #66, PHILIPSBURG thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 februari
2014, door de Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

ECHTSCHEIDING
Bij vonnis van Gerecht in Eerste Aanleg van Sint
Maarten is op 2 december 2013 (E 78 van 2013) de
echtscheiding uitgesproken tussen Almorie
Louisianne HODGE “Verzoekster”, wonende te Sint
Maarten en Rees Cecil THOMAS ”Verweerder”
wonende te Genip Road No. 22, wier huwelijk op
1 juni 2009 te Sint Maarten werd voltrokken.
De advocate,
mr. Peggy Ann Brandon

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 17 februari 2014, 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 THE BIG FIVE CAFE
N.V. voorheen wonende te BACK STREET #66,
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
februari 2014, door de Ontvanger te Sint Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 12 augustus 2013, door
de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats Sint Maarten, tussen, Lydia Grace
Henderson, wonende op Sint Maarten en Abayomi
Olujimi A. Henderson, zonder bekende woon- of
verblijfplaats, is uitgesproken de echtscheiding tussen
partijen voornoemd. (E29/2013)
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.
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 18 maart 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 februari 2014, 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 L. V.
GOURDET CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
wonende te AARON JACOB DRIVE 6 APT 3, CAY BAY
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 5 februari 2014, door de
Ontvanger te Sint Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 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 Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DEYGOO
EDWARD voorheen wonende te THE COTTAGE
DRIVE # 60, ZAGERSGUT 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 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 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SATURNE, ROBERT voorheen wonende te HYSOP
ROAD 16 C, CAY-HILL 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 Sint Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

DEPOT SLOTUITDELINGSLIJST
In het faillissement van de naamloze vennootschap
International Business Jewelry, gevestigd
respectievelijk te Sint Maarten, ligt de slotuitdelingslijst
vanaf 18 februari 2014 gedurende 10 dagen ter inzage bij
de griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats
Sint Maarten, aan de Frontstreet, te Philipsburg, Sint
Maarten. De zitting tot opheffing van het faillissement vindt
plaats op 24 februari 2014 om 09.00 uur in de Courthouse
te Sint Maarten.
Mr Mathijs Hofman
Curator
mr C.T.M. Luijks
Rechter Commissaris

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 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 Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SOLOMONS ARTURO ELVIRO voorheen wonende
te POTATO ROAD 26-A 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 Sint
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
OPROEPING
Bij exploot d.d. 19 februari 2014, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb
ik, Solange M. APON, deurwaarder bij het Gerecht
in Eerste Aanleg, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN
Mimose Rither, zonder bekende adres,
om op dinsdag, 17 juni 2014 te 09:00 uur
voormiddag ter zitting van het gerecht in Eerste
Aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom
te verschijnen, om op de vordering van
Vanel Bellegarde, gedomicilieerd ten kantore van
mr. Dagmar Daal, gevestigd op Sint Maarten, alhier,
te antwoorden. (AR 15/13)
De deurwaarder S.M. APON
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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 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SCHOOL OF NATIONS SCIENCE ACADEMY
FOUNDATION voorheen wonende te MILTON PETERS
ROAD # 3, EBENEZER 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 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 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DIXON DOREEN DAPHNE voorheen wonende te
GLADIOLA ROAD 7-B, MARY’S FANCY 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 Sint Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
NOTICE OF DISSOLUTION
(Article 2:27, subsection 3, Civil Code)
Notice is hereby given that on October 7, 2013, the general
meeting of shareholders of Taka Amachya N.V., a public
limited liability company incorporated under the laws of
Sint Maarten, has resolved to (I) dissolve the company; (II)
appoint Mr. P.J. Barrett as its liquidator; and (III)
authorize Mr. Barrett to perform all acts in connection with
the dissolution. The resolutions have immediate effect,
commencing on October 7, 2013.
NOTICE OF DISSOLUTION
(Article 2:27, subsection 3, Civil Code)
Notice is hereby given that on October 7, 2013, the general
meeting of shareholders of Yacht Club at Port de
Plaisance B.V., a private limited liability company
incorporated under the laws of Sint Maarten, has resolved
to (I) dissolve the company; (II) appoint Mr. P.J. Barrett as
its liquidator; and (III) authorize Mr. Barrett to perform all
acts in connection with the dissolution. The resolutions
have immediate effect, commencing on October 7, 2013.
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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 Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SAMER
ORLANDO EUGENE voorheen wonende te FORT
BELAIR ROAD Z/N 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 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 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 Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DONG
HUANG ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD UNIT 22A - 22B thans zonder
bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 3 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
NOTICE OF DISSOLUTION
(Article 2:27, subsection 3, Civil Code)
Notice is hereby given that on October 7, 2013, the
general meeting of shareholders of IDS Resort
Management B.V., a private limited liability
company incorporated under the laws of Sint Maarten,
has
resolved to (I) dissolve the company; (II) appoint
Mr. P.J. Barrett as its liquidator; and (III) authorize
Mr. Barrett to perform all acts in connection with the
dissolution. The resolutions have immediate effect,
commencing on October 7, 2013.
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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 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MARTIN MARIA ANTOINETTE voorheen wonende te
WELGELGEN ROAD 35 APT. W, CAYHILL 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 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 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BROWRIDGE LTD voorheen wonende te WELFARE
ROAD SIMPSON BAY YACHT CLUB 68 BIG 5-5 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 januari 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 18 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 Sint Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MAMA PIZZA N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD 91A, COLE BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 18 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 Sint
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan U.S.
NAILS N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD
#55, COLE BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
3 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
Bij exploit van 3 maart 2014, 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 11 februari 2014,
OPGEROEPEN
De gezamenlijke erfgenamen van PRESTON LEVI
RICHARDSON zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting
van: dinsdag 11 maart 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 hen ingestelde vordering
te antwoorden. A.R. No: 200/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
AANKONDIGING
Bij exploit van 25 februari 2014, 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 27 januari 2014,
OPGEROEPEN
CLEON ROGER BROWNE, zonder bekende woonen/of verblijfplaats op Sint Maarten voor de terechtzitting van: maandag 16 juni 2014, des voormiddags
te 09.00 uur ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde
op de door: DIANDRA ALTAGRACIA SPROTT,
gedomicilieerd ter Griffie op Sint Maarten, tegen hem
ingestelde vordering te antwoorden. E. No: 135/13
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell
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AANKONDIGING
Bij exploit van 25 februari 2014, 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 17
februari 2014,
OPGEROEPEN

pagina 5
AANKONDIGING

GISELLE RAMIREZ zonder bekende woon- en/of
verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van:
maandag de 7de april 2014, des voormiddags te 08.30 uur
ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door:
ANDREW LLEWELYN ALLISON, gedomicilieerd op Sint
Maarten aan de Ground Dove Road # 8, ten kantore van de
advocaat mr. S. Bommel, tegen haar ingestelde vordering
te antwoorden. E.J. No: 24/14

Bij exploit van de 19 februari 2014, 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:
ALFRED MANASSEH CHARLES, wonende op Sint
Maarten, domicilie kiezende aan de Anise Drive # 8,
ten kantore van de deurwaarder E.A. Arrindell, aan:
DAIMY PRISCILA CORDERO ENCARNACION,
zonder bekende woon- en/of verblijfplaats op Sint
Maarten, betekend: de grosse van een in executoriale vorm uitgegeven beschikking d.d. 9 september
2013, door de E.A. Heer Rechter in het G.E.A.,
waarbij tussen partijen de echtscheiding
uitgesproken, met bevel om aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

AANKONDIGING

OPROEPING

Bij exploit van de 19 februari 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: SINT MAARTEN HOUSING
DEVELOPMENT FOUNDATION, gedomicilieerd op Sint
Maarten in de Soualiga Building, ten kantore van de
advocaat mr. J.J. Rogers, aan: DANILO ELMINIO
BARTLETT zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten betekend: de grosse van een vonnis in kort geding
door de E.A. Heer Rechter in het G.E.A. te Sint Maarten,
tussen requirante als eiseres en de geëxploiteerde als
gedaagde, welk vonnis ter terechtzitting van het Gerecht
voormeld 10 januari 2014, in het openbaar is
uitgesproken, met bevel om aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Bij exploot dd. 19 februari 2014, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats Saba, alhier,

De deurwaarder voornoemd,
E.A.Arrindell

De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING
Bij exploot dd. 19 februari 2014, afschrift waarvan is
gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN

OPGEROEPEN
de erfgenamen van wijlen Alphonsus Hassell en
Eva Hassell, zonder bekende adres, om op donderdag, 8 april 2014 te 09:00 uur voormiddag ter
zitting van het gerecht in Eerste Aanleg op Saba,
ten Raadhuize te The Bottom te verschijnen, om op
de vordering van Ernst Obermaier, gedomicilieerd
ten kantore van mr. Cindy Marica, gevestigd op Sint
Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 14/13)

OPROEPING
Bij exploot dd. 19 februari 2014, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik,
Solange M. APON, deurwaarder bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats Saba, alhier,
OPGEROEPEN

de erfgenamen van wijlen Clifton Floyd Johnson,
zonder bekende adres, om op donderdag, 8 april 2014 te
09:00 uur voormiddag ter zitting van het gerecht in Eerste
Aanleg op Saba, ten Raadhuize te The Bottom te
verschijnen, om op de vordering van Ernst Obermaier,
gedomicilieerd ten kantore van mr. Cindy Marica, gevestigd
op Sint Maarten, alhier, te antwoorden. (AR 14/13)

de erfgenamen van wijlen Thomas Eric Johnson,
zonder bekende adres, om op donderdag,
8 april 2014 te 09:00 uur voormiddag ter zitting van
het gerecht in Eerste Aanleg op Saba, ten Raadhuize
te The Bottom te verschijnen, om op de vordering van
Ernst Obermaier, gedomicilieerd ten kantore van
mr. Cindy Marica, gevestigd op Sint Maarten, alhier,
te antwoorden. (AR 14/13)

De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON
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ONDERMANDAAT
houdende verweerschriften op te stellen en bij het gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te
voeren tegen beroepschriften inzake het niet in behandeling nemen van een aanvraag om paspoort
(Ondermandaat behandeling beroepschriften paspoortaanvragen)
HET HOOFD VAN DE AFDELING JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVING VAN HET MINISTERIE VAN
ALGEMENE ZAKEN
in overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is medewerkers bij het Ministerie van Algemene Zaken ondermandaat te
verlenen teneinde namens de Gouverneur van Sint Maarten, verweerschriften op te stellen en bij
het gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te voeren tegen beroepschriften inzake het
niet in behandeling nemen van een aanvraag om paspoort.
gelet op:
artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit van de Gouverneur van Sint Maarten betreffende
behandeling bezwaar- en beroepschriften tegen niet in behandeling neming paspoortaanvragen.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit mandaatbesluit wordt verstaan:
ondermandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur van Sint Maarten op te treden en zo
nodig het woord te voeren betreffende beroepschriften tegen het niet in behandeling nemen van een
aanvraag om paspoort;
hoofd: het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 2
Aan de heren W. van Asselt, sectiehoofd Backoffice bij de Dienst Burgerzaken en B. van den Bosch,
senior juridisch beleidsmedewerker bij de Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving wordt ondermandaat
verleend om in naam van de Gouverneur van Sint Maarten verweerschriften op te stellen en bij het
gerecht in te dienen alsmede in rechte verweer te voeren tegen beroepschriften inzake het niet in
behandeling nemen van een aanvraag om paspoort.
Artikel 3
Dit ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte in de
Landscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 20 februari 2014.
Artikel 4
Dit
mandaatbesluit
paspoortaanvragen.

wordt

aangehaald

als:

Ondermandaat

behandeling

beroepschriften

Philipsburg, 27 februari 2014.
Het hoofd van de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken.
H.J. Habermehl
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Sint Maarten
Nieuwe paspoorten tarieven.
Op de datum van de invoering van het nieuwe model met de tienjarige geldigheidsduur worden ook de tarieven voor
de reisdocumenten gewijzigd. De gemeenten en openbare lichamen dienen met ingang van 10 maart 2014 hun lokale
legesverordeningen te wijzigen.
Namens de Minister van Algemene Zaken en Management van Diest Burgerzaken Sint Maarten wordt u geïnformeerd
dat vanaf 10 Maart 2014 het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een nationaal paspoort bedraagt ingeval van een:

a. persoon 18 jaar of ouder: NAƒ 210,-;
b. persoon 17 jaar of jonger: NAƒ 150,-;
c. zakenpaspoort: NAf 220,-.
Management Dienst Burgerzaken hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Dienst Burgerzaken Sint Maarten
Soualiga Road 6
Sint maarten
Tel: +(1721) 542-2457
Fax: +(1721) 542-4267
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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 – 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 2014, no. 23

Landsverordening van de 30ste
januari 2014,
houdende wijziging van de
Landsverordening toelating en
uitzetting en van de
Legesverordening in verband met
de afschaffing van de vrijstelling
van zegelbelasting, de invoering van
leges voor vergunningen tot tijdelijk
verblijf of verblijf en enige andere
verklaringen
Regeling van de Minister van Justitie
van 13 februari 2014
tot wijziging van de Regeling
Inlichtingen justitiële
documentatie

30 januari 2014

14 maart 2014

13 februari 2014

28 maart 2014

AB 2014, no. 26

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 4

10 januari 2014

22 februari 2014

AB 2014, no. 17

Landsbesluit houdende algemene
maatregelen, van de 10de januari
2014 tot vaststelling van de
jaarlijkse bijdrage van het Land aan
het Algemeen Fonds Bijzondere
Ziektekosten en tot tijdelijke
nulstelling van de bijdrage van het
Land aan het premiepercentage
voor de ziekteverzekering
Landsverordening begroting 2014

20 januari 2014

4 maart 2014

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

