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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 

van de Ontvanger, aan MENTAR, 
GWENNETH voorheen wonende te 
MONTEVIDEO ROAD # 16, UNION FARM, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op    d.d. 08 

aug 2019, door de Ontvanger te     St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 

van de Ontvanger, aan GUMBS, GINO 
ANDERSON DBA G-IRON WORKS voorheen 
wonende te BERLIN DR # 7B,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 13 aug 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te     St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan PENNY 
MARTIN DBA P & M CONSTRUCTION & 
HARDWARE S  voorheen wonende te 
BELVEDERE VILLA ESTATE # 1, 
BELVEDERE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 aug 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te      St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan BALY, 
CHRISTIAN V. voorheen gevestigd te 
AMARANTHUS  ROAD # 7, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 aug 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan FOEKEN, GERARDUS 
CHRISTIAAN DBA COLE BAY CLINIC,  

voorheen gevestigd te DR. H.C. TJON SIE FAT 
ROAD #7-A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 aug 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te          St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan ROBINSON-
LEDFORD, CORINE JOAN voorheen gevestigd 
te BACK STREET # 115, ST. MAARTEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 aug 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te     St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan RUILLIEN, 
MARIE ANDRE voorheen gevestigd te C/O 

BON BINI REALTORS N.V. CUPE COY # 127, 
RHINE ROAD,  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 aug 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WELAGE JAN, 
voorheen gevestigd te BEACH COMBER ROAD 
# 1, BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 aug 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan RONDEI, HUGO 
LOUIS DBA ELOISE CONSTRUCTION 

voorheen gevestigd te MONTEVIDEO ROAD # 
67, UNION FARM, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 AUG 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan KILBOURNE, TRACY 
HAL DBA DEEP BLUE voorheen gevestigd te 
NIGER ROAD # 20, CUPECOY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 aug 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MONCHERY, DANIEL 

voorheen gevestigd te FORT WILLEM ROAD # 
2, FORT WILLEM, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 aug 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen   

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLAESSENS, 
EDWARD HUBERTUS voorheen gevestigd te 
FORT WILLEM ROAD # 27, FORT WILLEM, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON 

OSWALD FRANCISCO voorheen gevestigd te 
FORT WILLEM ROAD  # 1, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 Aug 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ROMBLEY, AMANDA DBA 
A & J DESTINATION MANAGEMENT 
COMPANY voorheen gevestigd te BUNNY 
EARS CACTUS DRIVE # 24, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 aug 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPRINGETT, NIGEL 

KERTEN voorheen gevestigd te ARNDELL’S 
DRIVE # 28, ZORG EN RUST thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROWNE, CAVINNE 
LYNDON DBA JNB BODY PAINT & 
WORKSHOP voorheen gevestigd te BUNNY 
EARS CACTUS DRIVE # 87-

B ,SUCKERGARDENEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 Aug 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 20                                          Datum: 13 september 2019 

   P a g i n a  | 6 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan SOSA PEREZ, 

FRANKLIN DBA SOSA REPAIR & RECYCLE 
voorheen gevestigd te ROCK SALT DRIVE # 
5 , POND ISLAND, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 november 
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan SHAHANI, PRAKASH 

voorheen gevestigd te BACK STREET 6, ST. 
MAARTEN,  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 mei 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan MARLIN, MARK 

ALPHONS DBA BANAN JACK BAR & BISTRO 
voorheen gevestigd te KANAL STEEG # 2 , 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 Juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan STAM, CORNELIA 
WILHELMINA, voorheen gevestigd te RHINE 
DRIVE # 5, LOW LANDS  thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 mei 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te        St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MIN, MAI WEI DBA SEA 

BREEZE RESTAURANT, voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD # 20, CAY HILL  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 aug 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan RIOS MOLERO, 
ZENDA AZUL DBA ANGEL’S BEAUTY 
PARLOR, voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD 1-G, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te        St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan MENDONCA, JULIAN 

CHRISTOPHER, voorheen gevestigd te CORK 
TREE DRIVE # 5, COLEBAY  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 08 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te    St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GIORDANELLI LOPEZ-
NOWAK RAMOS, INGRID LISBETH, 
voorheen gevestigd te SR. CLARA DRIVE #4, 
SIMPSONBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op   d.d. 13 mei 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te             St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan SOON, HENG-LING 

DBA DAVID’S CORNER, voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD 68-E APT G, ST. 
MAARTEN  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 21 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te             St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan CHRISTIAN, LEROY 
ALFONSO DBA L AND J YARD CLEANING 
SERVICES, COLUMN CACTUS DRIVE  , 
voorheen gevestigd te COLUMN CACTUS 
DRIVE  # 11, SUCKERGARDEN  thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op   d.d. 16 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 Aug 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan RACHERS, GEROGE 

E. , voorheen gevestigd te C/O A.J.C. 
BROUWERSWEG 108, ST. MAARTEN  thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op   d.d. 14 aug 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan RICHARDSON, 
EMILIENNE MARIE SALOME, voorheen 
gevestigd te CLAMMY CHERRY ROAD #4, 

COLEBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op   d.d. 19 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 20                                          Datum: 13 september 2019 

   P a g i n a  | 9 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan GERDING GILBERT 

ROY DBA CHECKERS BAR & RESTAURANT 
voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 39,  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op   d.d. 08 juli 2019, 
door de Ontvanger te     St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te    St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROWN, EDMUND 
LUCIADUS voorheen gevestigd te ZO-ZO 
MORAN DRIVE # 1, ST. MAARTEN  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op   d.d. 13 mei 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te         St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan BAILEY, CORALE, 

voorheen gevestigd te CLEMMI’S DRIVE # 8, 
COLEBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 03 juli 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan MASON, THOMAS 
SILVESTOR, voorheen gevestigd te GINGER 
ROAD # 14, CAY HILL  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op   d.d. 16 aug 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan HERBERT, LINELL 
VALENTINE, voorheen gevestigd te CLAMMY 

CHERRY ROAD # 1 , CUL DE SAC  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op   d.d. 19 aug 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan SANTANA-
ARRINDELL, NINORKA GICELA DBA 
GICELA BEAUTY SALON, voorheen gevestigd 
te C.A. CANNEGIETER STREET # 57, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 14 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan BROWNE, CAVINNE 
LYNDON DBA JNB BODY PAINT & 

WORKSHOP, voorheen gevestigd te BUNNY 
EARS CACTUS DRIVE # 87-B, 
SUCKERGARDEN  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 23 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan ROMBLEY, AMANDA 
DBA A & J DESTINATION MANAGEMENT 
COMPANY voorheen gevestigd te BUNNY 
EARS CACTUS DRIVE # 24, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 23 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan GUERISSAINT, 

ROLDORT DBA CHRIST PAINTING voorheen 
gevestigd te PINEAPPLE ROAD # 1, ST. 
PETERS thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op   d.d. 19 
aug 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan TURNBULL-
GREENAWAY, MURLETTE DBA ROSE OF 
SHARON FLOWERSHOP voorheen gevestigd 
te BUCKHOLE ESTATE  # 15, BELVEDERE 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op   d.d. 23 aug 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te            St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

BARROW, MICHELLE MARIA voorheen 
gevestigd te CINNAMON GROVE APT # 36, 
MAHO REEF thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 21 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te            St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
SHETTER, WILLIAM B. DBA (COTE D’AZUR 
MARINA) voorheen gevestigd te COTE 
D’AZUR # 39, LOWLANDS thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op   d.d. 16 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan DICK, MILTON 

voorheen gevestigd te ORCHID ROAD 4, 
BETTY ESTATE  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 19 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan HASSELL, VERNON R.  
voorheen gevestigd te WINDWARDSIDE , 
THE BOTTOM SABA  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 20 aug 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 Aug 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan ALVAREZ, CRUZ 

ALEJANDRINA  voorheen gevestigd te WHITE 
SANDS ROAD, BEACONHILL thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op   d.d. 20 aug 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan RICHARDSON, 
JESSICA VYOMIE voorheen gevestigd te 
A.J.C. BROUWERS ROAD # 11, CAYHILL 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op   d.d. 26 aug 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan VIRGILE, MOLES 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 
ROAD # 28, CAYHILL thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 26 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan JAVIER MARTINEZ, 
JOSE LUIS voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD APT 5-A, MADAME ESTATE 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op   d.d. 27 aug 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 Aug 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan LEBRON-GARCIA, 

MELANIA voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN ROAD # 96-A, 

SUCKERGARDEN thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op   d.d. 20 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 Aug 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te            St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan HERRON, LONNETT 
CHERIE voorheen gevestigd te SUNSET 
CACTUS ROAD # 17-B APT 23, 

SUCKERGARDEN thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op   d.d. 20 aug 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 jul 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan U.S.A. JEWELRY N.V.  
DBA U.S.A. JEWELRY N.V   voorheen 

gevestigd te FRONT STREET     UNIT 42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PURE 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD UNIT 7, ST. MAARTEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TURANA N.V. DBA GOLD 
COIN voorheen gevestigd te FRONT STREET 

# 86 –A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 08 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHOENIX ENTERPRISES 
N.V.  Voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
# 12 UNIT  # 2-C, SIMPSONBAY, ST. 
MAARTEN thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 18 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PHOENIX 
ENTERPRISES N.V.  Voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 12 UNIT  # 2-C, 

SIMPSONBAY, ST. MAARTEN thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KILDARE 
PROPERTIES DBA KILDARE PROPERTIES 
voorheen gevestigd te BEACONHILL ROAD 
#2,  BEACONHILL  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli  2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney, 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SIED 
PROPERTIES N.V. DBA SIED PROPERTIES 
N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY 

ROAD # 3A , BILLY FOLLY  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 juli 2019, door de 
Ontvanger te  St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney, 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LA KABALA 
PROPERTIES N.V. C/O USNA HARESH 
MANEK voorheen gevestigd te BEACONHILL  

ROAD # 2 , C/O CARAVANSERAI HOTEL , 

ST. MAARTEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 juli 2019, door de Ontvanger te              
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan THE VILLAGE JEWELS 
N.V. DBA JEWELRY OUTLET voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 7, 

PHILIPSBURG thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T.C. SALON & BARBER 
SHOP N.V. DBA CELEBRITY SALON  
voorheen gevestigd te  JUANCHO 
YRAUSQUIN BLVD # 6,  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
                                                                                                           
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2019, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan TROPICAL SAILS  N.V.  
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 
# Z/N, PHILIPSBURG thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TROPICAL SHOPPING 
N.V.  voorheen gevestigd te J.. YRAUSQUIN 
BLVD, ST. MAARTEN , P.O.BOX # 262,  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNITED FEDERATION OF 
THE WINWARD ANTILLES, UFA DBA U.F.A. 

voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 46-C,  PHILIPSBURG thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LAW AND ORDER TOO 
N.V. DBA LAW AND ORDER TOO N.V. 
voorheen gevestigd te BARRINGTON DRIVE # 
8-E, COLEBAY  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EXODUS CHARTERS N.V.  
voorheen gevestigd te BEACONHILL ROAD # 

2, UNIT 301 B A  BUILDING, BEACONHILL, 
SIMPSONBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADISE PACKAGES 
N.V. DBA PARADISE PACKAGES N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 38, 
(PARADISE BLDG)  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOKOLUSH CHARTES NV,  
DBA TOKOLUSH CHARTERS  N.V.  voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 12, SIMPSON 
BAY  thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
juli 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FRIENDLY ISLAND 
CASINO N.V., CASINO INTERNATIONAL 
DBA CASINO INTERNATIONAL  voorheen 
gevestigd te LITTLE BAY ROAD Z/N  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 juni 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PARADISE FOUNDATION 
OFFICIAL ISLAND INFO CENTER,  voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD LA PALAPA 41,  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan WOW DECOR N.V. DBA 
WOW DECOR NV    voorheen gevestigd te 
AMSTERDAM SHOPPING CENTER # 40, 
MADAME ESTATE  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  17 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NO. 1 
LINGERIE PARADISE N.V., DBA NO. 1 

LINGERIE PARADISE    voorheen gevestigd te 
UNION ROAD # 139, COLEBAY  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan                    N 
MUSKANDHI ELECTRONICS N.V.  DBA SKY 
ELECTRONICS voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE ROAD # 14, ORANGE 
GROVE  thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
juli 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REDLINE MARINE ST. 
MAARTEN N.V. DBA GLOBAL MARINE 

ENGINE SERVICING,   voorheen gevestigd te 
WELL ROAD 9, / JOBCO COMPLEX, UNIT 8, 
COLEBAY  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WHITE PLAINS REALTY 
N.V., DBA WHITE PLAINS REALTY N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT 
CLUB # 4, SIMPSON BAY  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op            d.d.  22 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RADA 
ENTRERPRISES N.V.  voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 44, LOW LANDS  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op   d.d.  23 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PURE CARIB  
N.V.,  voorheen gevestigd te UNION ROAD  
#29, COLEBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 april 2019, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan  ONE LOVE 22 N.V., DBA 
ONE LOVE 22 N.V. voorheen gevestigd te  

RHINE ROAD # 1,  LOWLANDS  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  23 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES WEB DESIGN N.V. DBA WEST 
INDIES WEB DESIGN N.V.,  voorheen 
gevestigd te SIMPSONBAY ROAD # 117, 
SIMPSONBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WORLD WIDE TEAK AND 
DECO N.V.,  voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 58 UNIT -1 COLEBAY  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EITS 
COMPANY NV,  voorheen gevestigd te 
WASHINGTON STREET, COLEBAY LAGOON 
DRIVE APT F- 1  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WINDWARD ISLAND 
MOTORS NV,  voorheen gevestigd te UNION 

ROAD Z/N, COLEBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney  

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan          SRIMAN  
N.V.,  voorheen gevestigd te                 CROWN 
PLAZA # 7 , UNION ROAD , COLEBAY  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHOTODY 
SETHU, MADHAVEN DIRECTOR OF SASI NV 
DBA TRANS WORLD TRADING,  voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD 20-C  thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KSS INTERNATIONAL 
N.V.,  voorheen gevestigd te CANNEGIETER 
STR  # 26, PHILIPSBURG  thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.   17 juli 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  

  
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MACK’S SITESEEING & 
TRANSPORT SERVICES DBA MACK’S 
SITESEEING & TRANSPORT SERVICES NV,  

voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 
# 29, PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Yuancito Mathew, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Yuancito Mathew deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CHRISTY HOLDINGS 
LIMITED voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STREET # 10, P.O.BOX 228  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Yuancito Mathew, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang  2019, nummer 20                                          Datum: 13 september 2019 

   P a g i n a  | 23 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MAMA LOU’S  N.V. , 
voorheen gevestigd te    KANAAL STEEG  # 1, 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan              WALL KEE  N.V.,  
voorheen gevestigd te                  CODVILLE 
WEBSTER STREET # 2 , PHILIPSBURG  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan            ANGEL SECURITY 
SERVICES N.V.,DBA ANGEL SECURITY 
SERVICES N.V.   voorheen gevestigd te 
CARACAS DRIVE #25 LOWER PRINCESS 

QUARTER  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  07 juni 2019, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Davis Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SIMPSONBAY MOTORS & 
MARINE SERVICES NV, DBA YAMAHA 
voorheen gevestigd te TOM BIN ESTATE 
DRIVE # 1, COLEBAY  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WILD 
WORLD NV C/O CUPECOY DBA THE 
MARKET AT CUPECOY., voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 44 LOW LANDS  thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2019, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

  
 
 
 
 

               AANKONDIGING 
 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OM EXPRESS N.V.,  
voorheen gevestigd te YUANCHO IRAUSQUIN 
# 22 UNIT 10 ,  POINT BLANCH   thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
  
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan SUISSECOIFF N.V., DBA 
INTERCOIFFURE , voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY          10 – 11, PLAZA DEL 
LAGO  thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
juli 2019, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 Juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O’Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan        MILGRIM N.V., P/A 
SINTACC ACCOUNTING & CONSULTING 
SERVICES voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON STREET Z/N ,   thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 juli 2019, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O’Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan            POEKY-NANA N.V., 
voorheen gevestigd te                MADELEIN’S 
DRIVE # 30, COLEBAY  thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
   
 
 

  
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan POWER DISTRIBUTION 
N.V., voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
# 21 , COLEBAY,   thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PEGGY ENTERPRISES  
N.V., DBA PEGGY ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 65 ,   

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 juli 2019, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TECHFAST ROOFING 
N.V., voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
5-B , ST. MAARTEN  thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 juli 2019, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan PAMODA 
N.V., ATT MR D MOON voorheen gevestigd te 
SOUTH REWARD 146, SOUTH REWARD,   
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FESTIVA 
RESORTS INTERNATIONAL N.V., voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 6,   thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TUMUK 
HUMAK., voorheen gevestigd te CARROT 
ROAD # 45,   thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan         PROCUS 
N.V., voorheen gevestigd te ALMOND GROVE 
# 17, COLEBAY,   thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan CONNIE’S CASUAL 
CONCEPT N.V., voorheen gevestigd te JOBCO 
WAREHOUSE # 12, COLEBAY   thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op   d.d.  24 juli 2019, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan PROGUARDPLUS N.V., 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 33-
2, COLEBAY   thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 juli 2019, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan CIAO RESTAURANTS N.V., 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 
37 , PELICAN KEY,   ST. MAARTEN thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2019, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan   PURECARIB  N.V., voorheen 
gevestigd te UNION ROAD # 29, COLEBAY  
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op   d.d.  25 juli 2019, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 13e augustus 2019, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, is 
ten verzoeke van de naamloze vennootschap 

RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en 
kantoorhoudende op Sint Maarten, die voor 
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 

alsmede aan de Bushroad #22, ten kantore van 
Bermon Law & Legislative Services, en 
gemachtigd de advokate mr. M.M. Hofman-

Ruigrok, ten laste van de heer MICKEL 
STUART, zonder bekende woon of 
vestigingsplaats op Sint Maarten 
 
BETEKEND: Vonnis van het 
Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  
beschikking dd. 14e mei 2019. 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 27e augustus 2019, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, is 
ten verzoeke van THE WINDWARD ISLANDS 
BANK LTD., gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive #2 
Harbour View te Philipsburg, ten kantore van 

Lexwell Advokaten, en gemachtigd de 

advokaten mrs. J. Veen en C.L. Wasiela, ten 
laste van JAMES ADOLPHUS RICHARDSON, 
wonende te Aruba, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande. 
BETEKEND: Vonnis van het 
Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  

beschikking dd. 11e juni 2019. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 27e augustus 2019, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, is 

ten verzoeke van THE WINDWARD ISLANDS 
BANK LTD., gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive #2 
Harbour View te Philipsburg, ten kantore van 
Lexwell Advokaten, en gemachtigd de 

advokaten mrs. J. Veen en C.L. Wasiela, ten 
laste van TAMMY AUDREY RICHARDSON 
E/V RICHARDSON, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande.  
 
BETEKEND: Vonnis van het 
Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  

beschikking dd. 11e juni 2019. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPROEPING 
 
Bij exploot van de 30e augustus 2019, heb ik, 
Mark John Rabess, gerechtsdeurwaarder voor 
burgerlijke zaken  bij het Gemeenschappelijk 

Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint 
Maarten en Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij 
het Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten , 
gevolg gevend aan de beschikking van 23e 

augustus 2019 van de E. A. Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg , 
CHRISTOPHE CHASSEL, wonende aan de Sr. 
Patentia Straat # 1 te Simpson Bay op Sint 

Maarten, OPGEROEPEN, om op vrijdag, 29 
november 2019, des voormiddags te 08:30 
uur te  verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 

op St. Maarten om op de vordering van 
SCIMAN NV DBA INFINITY BUSINESS 
MANAGEMENT, gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Dr. De La Fuente 
Straat Unit 98 te Cole Bay op Sint Maarten. 
 
KG 170/19 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 
 

 
 

LIQUIDATIE 
 

Jaypeg Private Foundation 
 
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
Bij besluit van het Bestuur van de  

Stichting Particulier Fonds is besloten 
de stichting per 31 december 2018 te 
ontbinden 
 
De vereffenaar, 
STC Administrative & Management 
Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot van de 29e augustus 2019, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, van St. Maarten, wonende op 
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 
gevend aan de beschikking van 12e augustus 
2019 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg , DOMINGA ROA, zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, OPGEROEPEN, om op maandag, 2 
december 2019, des voormiddags te 10:00 

uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 
op St. Maarten om op de vordering van   
RONALD ALEXANDER HEWARD, wonende op 
Sint Maarten en ten deze gedomicilieerd aan de 
Union Road # 120 C te Cole Bay, ten kantore 
van de gemachtigde dhr. E.I. Maduro 
 

E 103/19 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 

 
 
                        LIQUIDATIE 
 
Daffodils Private Fund Foundation 

 
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
Bij besluit van het Bestuur van de  
Stichting Particulier Fonds is besloten 
de stichting per 31 december 2018 te 
ontbinden 
 

De vereffenaar, 
STC Administrative & Management 
Services N.V. 

Falcon Drive 1, St. Maarten 
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                                                                            No. 
 

 

 
 
                                                               LANDSBESLUIT 
 
                                               Van de 15 Augustus 2019 no. LB- 19/0481 

 
                 DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de Inspectie voor de Volksgezondheid belast is met het toezicht op de naleving van wettelijke 

regelingen op het gebied van de volksgezondheid; 

- dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectie bij landsbesluit aan te wijzen als 

toezichthouders en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant; 

- dat het, gelet op de organisatieinrichting van de Inspectie voor de Volksgezondheid, wenselijk 

is om de medewerkers op basis van hun expertise aan te wijzen voor specifieke terreinen; 

 

Gelet op: 

 

artikelen 11 van de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, 19 van de 

Warenlandsverordening en 54 van de Landsverordening publieke gezondheid; 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

Mevrouw Maria Josephine Van Heyningen, hoofd inspecteur voedselveiligheid, wordt voor de duur van 

haar aanstelling aangewezen als toezichthouder op de naleving van:  

a. wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van 

de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, voor zover betrekking hebbend op het 

terrein van de gezondheidsbescherming;  

b. wettelijke regelingen betrekking hebbend op eet- en drinkwaren als bedoeld in artikel 19, eerste 

lid, van de Warenlandsverordening, alsmede op waren, niet zijnde eet- en drinkwaren, als bedoeld 

in artikel 19, derde lid, en; 

c. wettelijke regelingen betrekking hebben op de zorg voor de publieke gezondheid als bedoeld in 

artikel 54 van de Landsverordening publieke gezondheid.  
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Artikel 2 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de 

Landscourant waarin het wordt geplaatst.   

 

 

 

 

 

Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

Philipsburg,15 Augustur 2019 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

d.d.22 Augustus 2019 

 

 
 
 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, 

Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking 
heeft afgegeven. 
 
 
Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending 
of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 
van Sint Maarten. 
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LANDSBESLUIT 
 

Van de 30 Augustus 2019 no.LB- 19/0543 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Stanley Lint bij brief van 2 juli 2019 zijn ontslag als lid van de Sociaal-

Economische Raad heeft ingediend. 

 

Gelet op: 

 

-    artikel 8, onder a, van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad. 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De heer Stanley Lint eervol ontslag te verlenen als lid van de Sociaal-Economische Raad.  

 
 
Artikel 2 
 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en met 
2 juli 2019. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
Philipsburg,30 Augustus 2019 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

De Minister van Algemene Zaken 

d.d.30 Augustus 2019 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 6 September 2019 

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 
NR.: 2019/1358 

 
 
in overweging genomen hebbende:  

het verzoek van de heer, Jelle van Doorn, Staf Officier luchtvaart in het Caribisch gebied, Dutch 
Caribbean Coast Guard, d.d. 5 september 2019, met betrekking tot het opstijgen en landen met een 
helikopter van het type NH90, registratie N110 en N325, van en naar het transportschip HNLMS 
JOHAN DE WITT in de Haven te Philipsburg, naar de Princess Juliana Internationale Luchthaven, 
waarmee vluchten zullen worden uitgevoerd ter asssitentie aan de Bahamas;  
de Verklaring van geen bezwaar van de Haven te Philipsburg; 

het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 
 
gelet op:  

- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 

- artikel 14, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit 
toezicht luchtvaart; 

 
 
 
 

HEEFT BESLOTEN:  

 
 
Artikel 1 Algemeen 

Aan de Dutch Caribbean Coast Guard, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 
26 eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om op 7 september 2019 tussen zonsopgang en zonsondergang, met inachtneming van artikel 
2 en 3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen en te landen met een 

helicopter van en naar het transportschip HNLMS JOHAN DE WITT, en de Princess Juliana 
Internationale Luchthaven, voor het uitvoeren van vluchten met als doel assistentie te 
verlenen aan de Bahamas; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter van het type NH90, registratie N110 en 
N325. 
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Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en naar het transportschip HNLMS JOHAN DE WITT 

en Princess Juliana Internationale Luchthaven. 
2. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel zijn in de obstakelvrije sector van het 

helikopterdek van het transportschip HNLMS JOHAN DE WITT. 
3. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
4. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 

 
Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is 

met de inhoud van deze beschikking. 
2. De aanvrager draagt er zorg voor dat alle relevante documenten zoals, het certificaat van 

luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van 

bevoegdheid van het bemanningspersoneel geldig zijn. 
3. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet worden 

nageleefd. 
 
 
Artikel 4 Geldigheidsduur 

1. Deze beschikking treedt in werking op 7 september 2019 en vervalt op 8 september 2019. 

2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 

Philipsburg,  6 September 2019 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 

 

Namens deze, 
 
 

Joseph Isaac 
Wnd. Hoofd van de Dienst Lucht en Scheepvaart 

 
 

 

 

 

Bezwaar en beroepsprocedure 
 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 
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No. 2019/DGHCL04 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE  

 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUINCATIE, 
 

 

NR: 2019/1357 

 

 

in overweging genomen hebbende: 

- De aanvraag d.d. 13 Augustus 2019, van  de heer Dr. F.P. Van Der DIJS, Directeur, namens 

HEALTH CARE LABORATORY ST MAARTEN N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het 

verlenen van een vergunning voor het vervoeren dan wel doen vervoeren van gevaarlijke 

stoffen in een luchtvaartuig; 

- dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen 

te vervoeren of te doen vervoeren; 

- dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort 

van bovengenoemde bedrijf/ instantie; 

- dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht-, en Scheepvaart op  

19 Augustus 2019 uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de  onderhavige 

gevaarlijke stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren. 

 

gelet op: 

artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de 

artikelen 17 en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, 

GT no. 400, zoals gewijzigd); 
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H E E F T   B E S L O T E N: 

 

Artikel 1 

1. Aan HEALTH CARE LABORATORY ST MAARTEN N.V., hierna verder te noemen: 

vergunninghouder, wordt vergunning verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen 

vervoeren in een luchtvaartuig van de in het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke 

stoffen. 

2. Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen; 

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen. 

 

 

Artikel 2 

Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen: 

1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk 

doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit 

schriftelijk doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel: 

a. de gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure; 

b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 

no. 9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400); 

c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft. 

4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in 

artikel 17, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB  2015 no. 9). 

5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in 

artikel 18, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9). 

6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de 

Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële 

beschikking worden gewijzigd. 

 

 

Artikel 3 

De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende 

voorwaarden en bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben 

aanvaard door het enkel gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij 

wijze daarvan c.q. aan deze ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen. 
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Artikel 4 

Het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn 

belast met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of 

alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden. 

 

 

Artikel 5 

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 

 

 

Artikel 6 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 

 

 

 

  
  
Philipsburg, 09 September 2019 
 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 
 

Namens deze, 
 
 
Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6 weken na de dag 

waarop deze beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie. Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel 16, eerste lid van de LAR al dan niet na de 

procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is 

gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in eerste aanleg. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of July 2019, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, 

the amount of the required reserves decreased by NAf.4.9 million due to the lower base amount1 upon 
which it is calculated. 
 
Base money2 decreased by NAf.60.6 million due to a decline in both the current account balances of the 
commercial banks (NAf.50.6 million) and currency in circulation (NAf.10.0 million). The decrease in the 
current account balances was largely the result of the net purchase of foreign exchange and the 

withdrawal of dollar deposits by the commercial banks at the Bank. However, this decrease was 
mitigated by the decline in the required reserves and transfers by N.V. Pensioen ESC, the government 
of Curaçao, the government of Sint Maarten and an institution placed under the emergency measure 
from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks.    
 
The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.17.6 million, mainly as a result of transactions 
carried out by some commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba from their accounts at 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Jul-19 30-Jun-19 Liabilities 31-Jul-19 30-Jun-19

Claims on nonresidents 3,386.2 -38.5 Liabilities to nonresidents 273.1 -17.6

Gold 1,074.2 14.0 Deposits of nonresidents in foreign currency 273.1 -17.6

Official reserves 2,311.9 -52.5

Other 0.0 0.0

Domestic assets 640.9 0.2 Domestic liabilities 2,734.6 -35.2

Currency in circulation 469.4 -10.0

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 240.5 34.4

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 188.0 43.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 50.4 -9.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 269.0 -2.2 Liabilities to deposit money banks 1,795.7 -55.5

Current account balances 269.0 -2.2 Current account balances 476.3 -50.6

Certificates of Deposit 0.0 0.0

Required reserves 1,319.4 -4.9

Claims on other sectors 371.7 2.4 Liabilities to other sectors 229.0 -4.1

Other assets 371.7 2.4 Deposits of other residents 170.9 -3.7

Other liabilities 58.1 -0.3

Capital and reserves 1,019.3 14.5

Total assets 4,027.0 -38.3 Total liabilities 4,027.0       -38.3

 July 2019
(millions of NAf.)
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the Bank. However, the increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations (BZK) at the Bank related to interest payments on bonds issued by Curaçao moderated the 
decrease in the item “Liabilities to non-residents”. 
 
The net position of the governments at the Bank improved by NAf.34.4 million due to an increase in 

deposits of the government of Curaçao (NAf.43.4 million), moderated by a decrease in deposits of the 
government of Sint Maarten (NAf.9.1 million). The increase in deposits of the government of Curaçao 
was mainly the result of a transfer of collected dividend tax by the Netherlands related to the former 
tax arrangement for the Kingdom (BRK). Furthermore, the Bank transferred the collected license fees 
over the month of June 2019 to the government of Curaçao. The increase in deposits was, however, 
moderated by the transfer of funds by the government of Curaçao from its account at the Bank towards 

its accounts at the commercial banks. Also, the government made interest payments on outstanding 
debt securities that are held by the Dutch State. The decrease in deposits of the government of Sint 
Maarten can be attributed to the transfer of funds towards the commercial banks related the 
reconstruction of Sint Maarten, including the renovation of the Princess Juliana International Airport.   

 
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.4.1 million due largely to transfers 
made by a financial institution placed under the emergency measure from its account at the Bank 

towards its accounts at the commercial banks. However, the funds received by the public pension fund 
of Curaçao, APC, from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over 
under the debt relief program that is held in the portfolio of the APC mitigated the decline in the item 
“Liabilities to other sectors”.  
 
On the asset side of the balance sheet, the item “Official reserves” decreased by NAf.52.5 million as a 
result of the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar deposits by the commercial 

banks at the Bank, together with the transactions by the commercial banks in Bonaire and the Central 
Bank of Aruba. The decrease in official reserves was moderated by funds received from abroad by NV 
Pensioen ESC, the transfer by DSTA for the repayment of the annuity loan, the remittances related to 
the BRK scheme, and the transfer of funds by the World Bank for the reconstruction of Sint Maarten.  
 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.14.0 million as a result 
of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of June 2019. The increase 

in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the rise in 
the market value of gold. 
 
 
Willemstad, September 4, 2019 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 
 
 


