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WITENBLAUW OPERATIONS B.V. 
 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 

 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is 
besloten de vennootschap per 31 december 
2015 te ontbinden. 
 
 

 
 
 
De Vereffenaar 
 

 
 

 
 

WITENBLAUW N.V. 
 

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 
 

 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is 
besloten de vennootschap per 31 december 
2015 te ontbinden. 
 
 

 
 
 
De Vereffenaar 
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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 
Augustus 2016, 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 
Billiotte, Gerard voorheen wonende te 

Rhine road z/n, Rising sun residence 
unit 11, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 04 

Augustus 2016, 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 
Corona Rentals N.V.  voorheen wonende te 
Cannegieter Street 125, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
Juni 2015, 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 
Augustus 2016, 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 
Brown, Dave voorheen wonende te Rhine 

road z/n Lowlands, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 Augustus 
2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Meijer-Werner, Rolf voorheen wonende te 
Rhine road z/n  Lowlands, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 08 

Augustus 2016, 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 
Miggins, Matthew Laurence  voorheen 
wonende te Waterfront Road 71, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 

Dir. Williams william C. Aansprakelijk 
gesteld: Ritters Entertainment N.V. 
voorheen wonende te Harbour Point, 

Ocean Terrace Maho, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
Augustus 2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Atlantis Sports Lounge N.V.  voorheen 
wonende te Rhine Road 106, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 

Mcgarry, James voorheen wonende te 
Rhine road z/n Lowlands, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Place Vendome N.V. DBA Sapphire 
Souvenir & Gift shop  voorheen wonende 
te Rhine Road 147, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 
Augustus 2016, 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 

Tsamardinos, Charlie voorheen wonende 
te Rhine road z/n Lowlands, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
kanaal Buuilding owners association  
voorheen wonende te Rhine Road 1, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 

Zimmer, Leonard G. voorheen wonende te 
Rhine road z/n Lowlands, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Fernandez, Vladimir  voorheen wonende te 

Rhine Road 1, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 
Augustus 2016, 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 
Kelley, Laura voorheen wonende te Rhine 

road z/n Lowlands, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 Augustus 
2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Castillo Guardo, Humbeto  voorheen 

wonende te Rhine Road 1 a, 2342, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Lal, Dharmenra voorheen wonende te 

Rhine road bld B apt 2 Lowlands, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Cellular One Comunication N.V., Cellular 

One  voorheen wonende te Welfare Road 
12, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 17 Augustus 2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Sapphire 1 Villa Ltd voorheen wonende te 
Shore point, Cupecoy Niger Drive z/n, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Planet Pure Water N.V.  voorheen 

wonende te Welfare Road 46, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
Augustus 2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Collections N.V.  voorheen wonende te 
Welfare Road 119-h, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Chazarin, Christine voorheen wonende te 

Rhine Road z/n, Rising sun residence 
unit 09, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Panlaan N.V.  voorheen wonende te 
Welfare Road unit 16-3a-b, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Biskupski, Jean-Pierre voorheen wonende 

te Rhine Road z/n, Rising sun residence 
unit 08, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Larimar Beauty Supply N.V. DBA 
Sapphire Beach Club  voorheen wonende 
te Rhine Road 147 apt. 366, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 

Augustus 2016, 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 22 

Augustus 2016, 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 
Macron, Bernard voorheen wonende te 
Rhine Road z/n, Rising sun residence 

unit 16, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 

Renee The Handyman N.V.  voorheen 
wonende te Rhine Road 44, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Sint Maarten Realty N.V. voorheen 
wonende te Rhine Road 5 suite 225 

Lowlands, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 Revan-Marlin, Seraphine Ann DBA 
Administrator Service voorheen wonende 
te Miracle Drive 14, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 Augustus 
2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 Divine N.V. DBA Divine Cleaners 

voorheen wonende te Wesley Street 5, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 Lake, Ernesto Leoncito DBA Insight 
voorheen wonende te Harp drive 11, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Behrisch, Hans Werner  voorheen 

wonende te Rhine Road 40 A G, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 Paint Tech N.V. voorheen wonende te 
Wellsburg Street 1a 21, Cole Bay, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Ramaz, Ashurov  voorheen wonende te 

Rhine Road 11 G15, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 
Augustus 2016, 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 R & R. Heavy Equipment N.V. 
voorheen wonende te Orange Grove Road 
19-A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  19 Augustus 2016, 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 22 
Augustus 2016, 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 
Harmon, James Brian  voorheen wonende 

te Rhine Road 1 Maho Reef, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 04 
Augustus 2016, 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 
Dir. Basil S. Richardson aansprakelijk 
gesteld: Richardson Realty Alliance N.V. 
DBA Sunset Inn Hotel voorheen wonende 
te Cay Bay Road 2, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 April 2016, 
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 22 
Augustus 2016, 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 
Khan-Zsebo, Samantha Christine  

voorheen wonende te Rhine Road 66, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 04 
Augustus 2016, 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 

Corona Rentals N.V. voorheen wonende te 
Cannegieter Street 125, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
Maart 2015, 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 
Augustus 2016, 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 
Stokely, Martha Elise  voorheen wonende 

te Rhine Road 410, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 04 
Augustus 2016, 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 

Richardson, Basil Shiphtan DBA Fav-o-
rite Ice Plant voorheen wonende te Guiro 
Road 3, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  07 Juli 2016, 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 22 

Augustus 2016, 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 
Boyer, Jean-Pierre Antoine  voorheen 
wonende te Rhine Road 306, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 04 

Augustus 2016, 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 
Rosemarie C. Williams, dir. Of: Corona 
Rentals N.V. voorheen wonende te 

Cannegieter Street 125, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
April 2013, 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 

Augustus 2016, 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 
Avella, Florent Xavier  voorheen wonende 
te Rhine Road 182, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 08 

Augustus 2016, 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 
Trinidad, Flores Glenny's voorheen 
wonende te Garden of Eden Drive z/n, 

Dutch Quarter, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 Augustus 
2016, 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 22 

Augustus 2016, 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 
Touze, Kerry  voorheen wonende te Rhine 
Road 162 suite 605, Blue Mall, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 08 

Augustus 2016, 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 
Chinapen, Mahase voorheen wonende te 
Welfare Road 49, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 Augustus 
2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Deligo N.V.  voorheen wonende te Rhine 
Road 82, apt 713, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 08 

Augustus 2016, 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 
Li, Guoqiang voorheen wonende te Welfare 
Road 55, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  05 Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Sxm Musicgroup N.V.  voorheen wonende 

te Rhine Road, Maho Plaza unit 33, P.O. 
Box 8264, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 Augustus 2016, 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 08 
Augustus 2016, 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 

Martinez, Yris Perez Martha voorheen 
wonende te C.A. Cannegieter Road 91-b, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 
July 2016, 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 
Augustus 2016, 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 Ocean Delight  voorheen wonende 

te Rhine Road 17, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 08 
Augustus 2016, 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 

Brite Smile Express N.V. voorheen 
wonende te Welfare Road 46, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Treasure Chest N.V.  voorheen wonende te 

Rhine Road z/n, c/o Magnis, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 08 
Augustus 2016, 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 

Key Real Estate Management N.V. 
voorheen wonende te Welfare Drive 16, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Be Exclusive N.V.  voorheen wonende te 

Rhine Road 162, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 08 
Augustus 2016, 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 

Jarrett, Damian Aston voorheen wonende 
te Waterfront Road apt. 17, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
Augustus 2016, 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 19 

Augustus 2016, 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 
Gondola N.V.  voorheen wonende te Rhine 
Road 106, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 Augustus 2016, 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 08 
Augustus 2016, 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 
Rando, Robert John voorheen wonende te 

Welfare Road 68, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 Augustus 
2016, 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 

Augustus 2016, 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 
Lilou Beauty Salon N.V.  voorheen 
wonende te Rhine Road 106, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 08 
Augustus 2016, 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 
Pacheco, Picon Yesmine voorheen 

wonende te Welfare Road 21 apt 2, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
One Love 22 N.V.  voorheen wonende te 

Rhine Road 1, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 09 
Augustus 2016, 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 

Spa At The Boon N.V. voorheen wonende 
te Welfare Road 64, Fedex bldg 2nd 
floor, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  05 Augustus 2016, 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 
Augustus 2016, 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 
Maison Du Prestigious N.V.  voorheen 

wonende te Rhine Road 1 Unit 5C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 09 
Augustus 2016, 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 

Panda Express N.V. voorheen wonende te 
Cannegieter Street 7, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Afrotrendy N.V.  voorheen wonende te 

Rhine Road Maho Plaza 1, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 

AGB Twins Frozen N.V., DBA Yogen Fruz 
voorheen wonende te Rhine Road 162, 
Blue Mall L 2 -01, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 Augustus 
2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Contract Services N.V.  voorheen wonende 

te Rhine Road 1, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 19 
Augustus 2016, 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 

SS Shop St. Maarten N.V. DBA voorheen 
Crocs Shop St. Maarten N.V. voorheen 
wonende te Rhine Road 162, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Upper Level Lounge N.V.  voorheen 

wonende te Rhine Road Lot 182, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Down By The Sea Holding N.V. voorheen 

wonende te Rhine Road unit 278, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Momma's Bakery and Specialties B.V. 

DBA Wetzels Pretzels  voorheen wonende 
te Rhine Road 162, Blue Mall, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
Augustus 2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
GB. Turkoise N.V. voorheen wonende te 

Rhine Road z/n, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 Augustus 
2016, 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 19 
Augustus 2016, 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 
Five Friends N.V.  voorheen wonende te 

Rhine Road 66, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 Augustus 2016, 
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 

 
Bij exploot dd. 9e augustus 2016, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 

deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van mr. Martin Zschuschen , 

gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten 
kantore van mr. Meredith M. Boekhoudt, aan 
Cupe Coy Development Inc., zonder bekend 
adres binnen of buiten St. Maarten, 
BETEKEND een brief van voornoemd notaris 

op St. Maarten, van 1 augustus 2016, 
gescheidende deze betekening en publicatie 
ten effecte rechtens en opdat de 
geexploiteerde van het een of ander niet 
onkundigd blijven  
 
De deurwaarder S.M. APON  
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No. 2016/1282 
 

 
                                                                                                             
               
 
 

 

  
 

 
 

LANDSBESLUIT 
 

Van de 29 juli 2016 no.LB-16 /0597 

 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de Raad van Advies mevrouw Patricia Philips als buitengewoon lid van de Raad 

aanbeveelt; 

 

Gelet op: 

- Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 

- Artikel 2, van de Landsverordening Raad van Advies; 

- Artikel 3, van de Landsverordening Raad van Advies. 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

Mevrouw Patricia Philips als buitengewoon lid van de Raad van Advies te benoemen voor een 

periode van zeven jaar. 

 

Artikel 2 

 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. 

2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 
Philipsburg, 29 juli 2016 

 
De Gouverneur van Sint Maarten 

De Minister van Algemene Zaken  
 

1 augustus 2016 
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No. 407-16MB/JUS 

 
 

BESCHIKKING VAN DE 

MINISTER VAN JUSTITIE 
 

 
 
Gelezen: 
 
Het bericht, ingekomen via e-mail van 17 augustus 2016, van de heer mr. M.J. de Kort in zijn 
hoedanigheid als voorzitter waarin hij verzoekt om ontslag van mw. mr. E.D. Hoogenboezem-
Brinker met ingang van 10 oktober 2016 als lid van de Commissie van Toezicht bij de 

Strafgevangenis en het Huis van Bewaring op Sint Maarten (verder te noemen: Commissie van 
Toezicht) en om benoeming per dezelfde datum van dhr. mr. B.Ph.Ch. de Jong tot lid van de 
Commissie van Toezicht; 
 
Overwegende: 
 

Dat het met het oog op de kwaliteit en de voortzetting van het werk van de Commissie van 
Toezicht en in verband met de personele mutaties binnen deze commissie wenselijk is de 
samenstelling ervan opnieuw vast te stellen;  

 
Gelet op: 
 
Artikel 16 van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen en de artikelen 35 en 36 van de 

Gevangenismaatregel; 
 
                                                                                                                               

BESLUIT 
 

 
Artikel 1 

 

Mevrouw mr. E.D. Hoogenboezem-Brinker onder dankzegging voor de bewezen diensten eervol 

ontslag te verlenen als lid van de Commissie van Toezicht. 

 

Artikel 2 

 

De volgende perso(o)n(en) te (her)benoemen als lid van de Commissie van Toezicht voor de 

periode van drie jaren: 

 

Dhr. mr. M.J. de Kort    lid / voorzitter 

Mw. L.F. Hodge-Sprok    lid / secretaris 

Dhr. N.R. Richardson    lid 

Dhr. W.E. Manning    lid 

Dhr. G. Daniel     lid 

Dhr. O.G.S. Francis    lid 

Dhr. mr. B.Ph.C. de Jong   lid 
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Artikel 3 

 

Te bepalen dat deze beschikking wordt geplaatst in de Landscourant en in werking treedt met 

ingang van 10 oktober 2016. 

 

 

 

De Minister van Justitie 

 

Edson G. Kirindongo 

 

Philipsburg, 24 augustus 2016 
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Aanschrijving inzake de fiscale behandeling van verenigingen, stichtingen, stichtingen 

particulier fonds en trusts 

Vóór de wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting (hierna LWB) van 1 april 2014 

werd ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel b, LWB winstbelasting geheven van de winst van in            

Sint Maarten gevestigde verenigingen, waarbij het kapitaal niet in aandelen is verdeeld (hierna: 

verenigingen), en stichtingen uit bedrijven, andere dan die uitsluitend ter behartiging van een 

algemeen maatschappelijk belang.  Stichtingen particulier fonds (hierna: SPF’s) deden doorgaans 

geen aangifte winstbelasting, omdat ze met een beroep op artikel 2: 50, vijfde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek meenden  geen bedrijf te kunnen voeren. Ingevolge dit artikel mag het doel 

van een SPF niet inhouden het uitoefenen van een bedrijf. Dientengevolge waren SPF’s volgens 

hen per definitie niet subjectief belastingplichtig voor de winstbelasting en derhalve niet 

aangifteplichtig. Niettemin wordt fiscaalrechtelijk naar de feitelijke omstandigheden gekeken om te 

kunnen vaststellen of een lichaam wel of geen bedrijf, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 

b, LWB uitoefent. De economische realiteit heeft dus voorrang boven het juridische karakter van 

SPF’s.  

Aangezien SPF’s om de voornoemde reden geen aangifte winstbelasting deden, kon de Inspecteur 

der Belastingen (hierna: Inspecteur) niet direct controleren of deze lichamen daadwerkelijk geen 

bedrijf, anders dan die uitsluitend ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang, 

uitoefenden. De risico van winstbelastingontduiking door deze lichamen was hierdoor groot. Het is 

immers een feit van algemene bekendheid dat de civielrechtelijke rechtsfiguur SPF niet sporadisch 

voor fiscale doeleinden wordt misbruikt door een bedrijf, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 

onderdeel b, LWB (oud), door middel van deze te voeren. Om dit te voorkomen is de LWB per 1 

april 2014 gewijzigd in dier voege dat verenigingen, stichtingen, daaronder begrepen SPF’s, en 

trusts, andere dan die ter behartiging van een algemeen belang, subjectief belastingplichtig en dus 

aangifteplichtig voor de winstbelasting zijn geworden. Indien de stichting of trust aannemelijk kan 

maken dat deze geen bedrijf uitoefent in de zin van artikel 1, derde lid, LWB, worden de voordelen 

hieruit niet belast. Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling was om door middel van deze 

wetswijziging de verenigingen en de gewone stichtingen fiscaal anders te gaan behandelen dan 

vóór 1 april 2014, is dit wel op grond van de gewijzigde formulering van de betreffende artikelen 

(artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, en 2, eerste lid, aanhef en onder i, LWB) het onvermijdelijke 

gevolg daarvan. Enkele van deze ongewenste gevolgen zijn: 

1. kleine verenigingen en stichtingen die niet uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang 

behartigen en geen bedrijf uitoefenen zijn subjectief belastingplichtig en derhalve aangifteplichtig 

voor de winstbelasting geworden. Hierdoor dienen deze vaak belastingdeskundigen in de arm te 

nemen om aangifte te kunnen doen. Bij de definitieve aangifte moet onder andere worden 

gevoegd een door het bestuur van het lichaam gewaarmerkt jaarrekening en het aan leden of 

andere belanghebbenden uitgebrachte jaarverslag van het lichaam. Deze lichamen worden 

derhalve geconfronteerd met relatief hoge nalevingskosten. Dit stuit op grote weerstand van zowel 

de overheid als de praktijk; 

2. Verenigingen, andere dan die uitsluitend ter behartiging van een algemeen maatschappelijk 

belang, zijn voor de gehele winst belast. Dit betekent dat ook de voordelen uit een bedrijf hetwelk 

uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang en de voordelen uit 

buiten bedrijf gebezigd kapitaal zijn belast hetgeen strijdig is met de aanvankelijke bedoeling van 

de wetgever. Er is hiervoor immers geen objectieve vrijstelling in de wet opgenomen; 

3. SPF’s en trusts die uitsluitend zijn gericht op de behartiging van een algemeen maatschappelijk 

belang zijn niet subjectief belastingplichtig en derhalve niet aangifteplichtig voor de winstbelasting. 

Dit houdt in dat niet alle SPF’s aangifteplichtig zijn terwijl dit wel wenselijk is. De reden hiervoor is 
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dat de Inspecteur dan direct kan controleren of deze lichamen een bedrijf uitoefenen hetwelk niet 

uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang zodat die kunnen 

worden belast. 

Om deze  ongewenste gevolgen ongedaan te maken is het noodzakelijk om de LWB met 

terugwerkende kracht terug te draaien naar de situatie van vóór 1 april 2014 met dien verstande 

dat alle SPF's en trusts onbeperkt subjectief belastingplichtig c.q. aangifteplichtig voor de 

winstbelasting worden met de mogelijkheid tot het verkrijgen van een objectieve vrijstelling voor 

de voordelen die voortvloeien uit buiten bedrijf gebezigd kapitaal of uit een bedrijf hetwelk 

uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang. De genoemde 

lichamen worden dus uiteindelijk fiscaal hetzelfde behandeld als verenigingen en de gewone 

(charitatieve) stichtingen. Vanwege de grote gelijkenis tussen de SPF en trust (beiden zijn 

afgezonderde vermogens) is ervoor gekozen om beide rechtsfiguren dezelfde fiscale behandeling 

te geven. 

Gelet hierop wordt binnenkort een ontwerp van een wijzigingsverordening ingediend. Hierin wordt 

onder andere het volgende voorgesteld: 

1. de herinvoering van het oude artikel 1, eerste lid, onderdeel b, LWB waarbij in de tweede volzin 

van dit artikel wordt bepaald dat onder stichting niet wordt begrepen een SPF. Hiermee wordt 

bewerkstelligd  dat enkel verenigingen en stichtingen uit bedrijf, hetwelk niet uitsluitend strekt ter 

behartiging van een algemeen maatschappelijk belang subjectief belastingplichtig c.q. 

aangifteplichtig zijn en in de belastingheffing worden betrokken. Kortom: de verenigingen en 

gewone (charitatieve) stichtingen worden fiscaal hetzelfde behandeld als vóór 1 april 2014; 

2.  het in het leven roepen van een onbeperkt subjectieve belasting- en aangifteplicht voor SPF's 

en trusts (artikel 1, onderdeel c, LWB (nieuw)) met de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

objectieve vrijstelling voor de voordelen die voortvloeien uit buiten bedrijf gebezigd kapitaal of uit 

een bedrijf hetwelk uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang 

(artikel 2, eerste lid, onderdeel i, LWB (nieuw)). Hiermee wordt bereikt dat: 

a. alle SPF's en trusts onbeperkt aangifteplichtig zijn voor de winstbelasting; 

b. deze lichamen slechts belast zijn voor hun winsten uit bedrijf, hetwelk niet uitsluitend strekt ter 

behartiging van een algemeen maatschappelijk belang. Hierdoor worden SPF's en trusts enerzijds 

en verenigingen en stichtingen anderzijds, zoals reeds vermeld, uiteindelijk fiscaal gelijk 

behandeld. 

c. het bieden van de mogelijkheid aan de Inspecteur om direct op basis van de bij de aangifte 

gevoegde bescheiden (jaarrekening en jaarverslag) vast te kunnen stellen of SPF's en trusts een 

bedrijf voeren, hetwelk niet uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen maatschappelijk 

belang. Dit teneinde deze lichamen te kunnen belasten. 

Vooruitlopend op deze wetswijziging heb ik goedgekeurd dat de Inspecteur met ingang van het 

belastingjaar 2015 conform het in de ontwerpwijzigingsverordening opgenomen wijzigingen inzake 

de artikelen 1 en 2, eerste lid, onderdeel i, van de LWB handelt bij de fiscale behandeling van 

verenigingen, stichtingen, trusts en SPF’s.  

Voorgesteld wordt om artikel 1 van de LWB als volgt te wijzigen: 

Artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel b en c komen te luiden: 

Onder de naam van “winstbelasting” wordt een belasting geheven: 

b.  van de winst van in Sint Maarten gevestigde verenigingen, waarbij het kapitaal niet in 

aandelen is verdeeld, en stichtingen uit bedrijven, andere dan die uitsluitend ter 
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behartiging van een algemeen maatschappelijk belang. Onder stichting wordt voor de 

toepassing van dit artikel niet begrepen een stichting particulier fonds. 

c. van de winst van in Sint Maarten gevestigde trusts en stichtingen particulier fonds.  

Hierbij wordt het huidige onderdeel c verletterd in onderdeel d. 

Voorgesteld wordt om artikel 2 van de LWB als volgt te wijzigen: 

Artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel i komt te luiden: 

Van de belasting is vrijgesteld: 

i. de voordelen van een stichting particulier fonds of een  trust als bedoeld in Titel 6 

van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of naar soortgelijk buitenlands recht, indien 

en voor zover deze voordelen voortvloeien uit buiten bedrijf gebezigd kapitaal of 

uit een bedrijf hetwelk uitsluitend strekt ter behartiging van een algemeen 

maatschappelijk belang.                  

         

Minister van Financiën 
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Public Notice (English version) 

In accordance with article 16 of the national  zoning ordinance (AB 2013, GT no. 144, recently 

adjusted by AB 2015, no. 9), the Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment and 

Infrastructure (VROMI) has decided to declare that: 

A development plan is being prepared for: 

 A part of the Little Bay Beach – Cay Hill area, certificate of admeasurement number 379/2006   

The aforementioned area is indicated in the concerned Preparatory Resolution which will be placed 

on public review at the Government Administration Building, Clem Labega Square, Philipsburg and 

the website www.sintmaartengov.org, the day after this publication, for a period of thirty (30) 

days. 

The preparatory resolution will go into effect the day after this publication, and is effective for the 

period of one and a half (1,5) year. 

decision August 18th 2016, no 2016/1909 

 

Bekendmaking (Dutch version) 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning (AB 2013, GT no. 144, laatstelijk gewijzigd bij AB 2015, no. 9) maakt de 

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) bekend dat 

is besloten dat: 

Een ontwikkelingsplan wordt voorbereid omvattend: 

• een deel van het gebied Little Bay Beach – Cay Hill, meetbrief nummer 379/2006; 

Voornoemd gebied is nader aangegeven in het Voorbereidingsbesluit dat daags na deze 

bekendmaking gedurende dertig (30) dagen voor een ieder ter inzage ligt op het bestuurskantoor, 

Clem Labega Square, Philipsburg, en tevens is in te zien via de overheidswebsite 

www.sintmaartengov.org.  

Het betreffende voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking, en is geldig 

voor een periode van anderhalf (1,5) jaar. 

Besluit d.d. 18 augustus 2016, nr. 2016/1909.   

 
 

 
  

http://www.sintmaartengov.org/
http://www.sintmaartengov.org/
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N° 2016/1847 
 

 
 

 

 

 

  
 

LANDSBESLUIT 
Van  23 augustus  2016  ,no.LB-16/0700 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

Op voordracht van de Minister van Justitie; 

 
Overwegende: 
dat het met het oog op de continuïteit van het werk van de Raad van Toezicht op de Advocatuur 
en van de Raad van Appèl voor de Advocatuur en in verband met de personele mutaties binnen 
deze raden wenselijk is hun samenstelling opnieuw vast te stellen; 
 

Gelet op: 

Artikel 21 van de Advocatenlandsverordening; 
 

BESLUIT:  
 

Artikel 1 
 

mr. T.A.M. Tijhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur, wordt onder 
dankzegging voor de bewezen diensten eervol ontslag verleend. 
 

Artikel 2 
 

De volgende personen worden (her)benoemd voor de periode van drie jaren: 

 
a) met betrekking tot de Raad van Toezicht op de Advocatuur: 

 
mr. A.J.J. van Rijen   voorzitter 
mr. P.E. de Kort   plaatsvervangend voorzitter 

mr. W.J. Noordhuizen  plaatsvervangend voorzitter 
mr. G.R. Bergman   lid 
mr. G. C. Richardson-Nicolaas lid 
mr. M.O. Kortenoever  plaatsvervangend lid 
mr. G. Hatzmann   plaatsvervangend lid  
mr. G. Bell    plaatsvervangend lid 
mr. S. Bommel   plaatsvervangend lid  

mr. L. Berman   Secretaris 
 
b) met betrekking tot de Raad van Appèl voor de Advocatuur: 
 

mr. R. Zwanikken   lid 
mr. J.J. Rogers   lid  
mr. R.F. Gibson jr.    plaatsvervangend lid  

mr. M.M. Hofman-Ruigrok  plaatsvervangend lid  
mr. B.B. Brooks   plaatsvervangend lid 
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Artikel 3 
 
Dit landsbesluit treedt met ingang van 1 oktober 2016 in werking en wordt in de Landscourant 

geplaatst. 
 
 
 
 

                                                                                 Philipsburg, 23 augustus  2016   

                                                                                  
                                                                                 De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
De Minister van Justitie 
 
25 augustus 2016 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 

During the month of July 2016, the Bank kept the reserve requirement percentage unchanged at 

18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.2.0 million due to the 

lower base amount1 upon which it is calculated. On the bi-weekly auctions of certificates of deposit 

(CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. However, due to a shortfall in 

subscriptions, the amount of outstanding CDs declined by NAf.5.7 million.  

 

Base money2 dropped by NAf.30.5 million due to a decline in the current account balances of the 

commercial banks (NAf.38.6 million), mitigated by an increase in the currency in circulation 

(NAf.8.1 million). The decline in the current account balances was largely the result of the net 

purchase of foreign exchange at the Bank. In addition, the Bank provided short-term liquidity to 

the commercial banks during the month of July 2016, reflected by an increase in the item “Claims 

on deposit money banks” by NAf.7.3 million. 

                                                           
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-16 30-Jun-16 Liabilities 31-Jul-16 30-Jun-16

Claims on nonresidents 3,677.9 -8.1 Liabilities to nonresidents 453.2 32.4

Gold 1,009.9 16.0 Deposits of nonresidents in foreign currency 453.2 32.4

Official reserves 2,651.7 -24.1

Other 16.4 0.0

Domestic assets 653.6 13.2 Domestic liabilities 2,907.0 -44.2

Currency in circulation 464.1 8.1

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 477.1 2.2

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 384.1 2.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 27.3 -0.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 159.9 7.3 Liabilities to deposit money banks 1,841.4 -46.3

Current account balances 159.9 7.3 Current account balances 489.6 -38.6

Certificates of Deposit 234.7 -5.7

Required reserves 1,117.1 -2.0

Claims on other sectors 493.7 5.9 Liabilities to other sectors 124.3 -8.2

Other assets 493.7 5.9 Deposits of other residents 70.3 -7.7

Other liabilities 54.0 -0.5

Capital and reserves 971.3 17.0

Total assets 4,331.5 5.1 Total liabilities 4,331.5       5.1

 July 2016
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.32.4 million due mainly to transfers carried 

out by commercial banks in Bonaire to their accounts with the Bank The decline by NAf.24.1 

million in the item “Official reserves” is attributable mainly to the net purchase of foreign exchange 

by the local commercial banks, mitigated by the transactions by the commercial banks in Bonaire.  

 

The item “Liabilities to other sectors” declined by NAf.8.2 million due to payments made by 

USONA3 to, among other things, abroad regarding the construction of the new hospital in Curaçao. 

 

Furthermore, the item “Claims on other sectors” increased by NAf.5.9 million due to accrued 

license fees to be collected from the commercial banks by the Bank. 

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.16.0 million as a 

result of a higher market value at the balance sheet date compared to the end of June 2016. The 

increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet is mainly 

related to the rise in the market value of gold. 

 

 

Willemstad, August 24, 2016 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 
  

                                                           
3
 USONA is the organization in charge with the coordination of the construction of the new hospital in Curaçao. 
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Overzicht wetgeving 
 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 

overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 
 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn    
    van de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2016, no. 34 Besluit van 4 augustus 2016 tot 
afkondiging van het Besluit van 
Rijkswet van 15 juni 2016, 

houdende bepalingen omtrent de 

toepassing in Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten van beperkende 
maatregelen met het oog op de 
handhaving of het herstel van de 
internationale vrede en veiligheid of 
de bevordering van de 
internationale rechtsorde dan wel de 

bestrijding van terrorisme, 
vastgesteld in het kader van het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en 
Veiligheidsbeleid van de Europese 
Unie (Rijkssanctiewet) 

4 augustus 2016 treedt in werking 
op een bij 
koninklijk besluit te 

bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 35 Besluit van 4 augustus 2016  tot 
afkondiging van het Besluit van 

houdende wijziging van het 
Schepenbesluit 2004 in verband 
met een nieuwe 
bevoegdheidsverdeling met 
betrekking tot het 

beveiligingsniveau van zeeschepen 
en de bevoegdheidsverlening tot 
vaststelling van de daarmee 
verbonden aanvullende richtsnoeren 
en instructies 

4 augustus 2016 19 september 2016 

AB 2016, no. 38 Besluit van 4 augustus 2016 tot 

afkondiging van Besluit van 13 juli 
2016 houdende aanpassing van het 
Besluit termijnen Rijkswet 

cassatierechtspraak voor Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en voor 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 

verband met de invoering van de 
Wet tot wijziging van het Wetboek 

4 augustus 2016 treedt in werking 

op een bij 
koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip 
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van Burgerlijke Rechtsvordering en 
de Algemene wet bestuursrecht in 
verband met vereenvoudiging en 
digitalisering van het procesrecht en 

van de Wet tot wijziging van het 
Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in verband met 
vereenvoudiging en digitalisering 
van het procesrecht in hoger beroep 
en cassatie (Aanpassingsrijksbesluit 

vereenvoudiging en digitalisering 
procesrecht) 

AB 2016, no. 39 Besluit van 4 augustus 2016 tot 

afkondiging van de  
Rijkswet van 13  juli  2016, 
houdende aanpassing van 

Rijkswetten in verband met  de 
invoering van de Wet  tot  wijziging 
van het  Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en de Algemene 
wet bestuursrecht in verband met 
vereenvoudiging en digitalisering 
van het procesrecht en van de Wet  

tot  wijziging van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering in 
verband met  vereenvoudiging en 
digitalisering van het  procesrecht in 

hoger  beroep en cassatie alsmede 
in verband met  de uitbreiding van 

prejudiciële vragen aan de Hoge  
Raad 
(Invoeringsrijkswet vereenvoudiging 
en digitalisering procesrecht en 
uitbreiding prejudiciële vragen) 

4 augustus 2016 treedt in werking 

op een bij 
koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 42 Landsverordening, van 14 juni 2016 

houdende regels over de zorg voor 
de publieke gezondheid     
(Landsverordening publieke 
gezondheid) 

22 juni 2016 treedt in werking 

op een bij 
landsbesluit te 
bepalen tijdstip. 

AB 2016, no. 43 Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van 4 augustus 2016 
tot wijziging van de dagloongrenzen 

voor 2015, genoemd in de 
Landsverordening ongevallen 
verzekering en de Landsverordening 
ziekteverzekering in verband met de 
ontwikkeling van de prijsindexcijfers 

van de gezinsconsumptie 

12 augustus 2016 24 september 2016 

en werkt terug tot 
en met 1 januari 

2015.  
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2016, no. 33 Besluit van  4 augustus                    
2016 tot afkondiging van het 
Besluit van 21 juni 2016 tot 
vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de onderdelen 

4 augustus 2016 1 juli 2016 
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B0 en Ea van artikel 2.6 van de 
Rijkswet aanpassing rijkswetten 
aan de oprichting van de nieuwe 
landen (invoering beroep in 

cassatie in belastingzaken in de 
Caribische delen van het 
Koninkrijk) 
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