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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHARA ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te POINSETTA ROAD
#13,, BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 LE CHAMPAGNE SNACK
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
SHOPPING CENTER , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 GARAGE ST MARTIN N.V.
DBA INFINITY POWER SYSTEMS voorheen
gevestigd te UNION ROAD #88, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 maart 2020,
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

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 10 maart 2020,
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 LAPONE LOUIS & JESSE
DBA ARBOR ESTATE UNIT 12 voorheen
gevestigd te BUSH ROAD 70-I, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 maart 2020,
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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 MEGA
SCOOPS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELGELEGEN ROAD #69, CAY HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 febrauri
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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
N
MUSKANDHI
ELECTRONICS N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD #14 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2020,
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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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
GUICHARD
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE RD. 6, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 CARIBBEAN DOGS K-9
CONCEPTS
& ADVICE N.V. voorheen
gevestigd te YOGESH BUILDING 4-B, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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
gevestigd te WELFARE RD UNIT 16-3A-B.,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 R & R. HEAVY
EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD #19-A , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2020,
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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 HUBO SINT MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
RD. Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 S & Y ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te YOGSH COMMERCIAL
CENTER A.J. BROUWERS ROAD # 4 UNIT 1K, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 EPLANET
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
#110-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 SAMBHWANI N.V. DBA
HOME ESSENTIALS voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE SHOPPING CENTER # 1 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 JUNIOR EQUIPMENT
SHIPPING TRUCKING COMPANY N.V. DBA
JESTCO N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 29, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 CHILDRENS WORLD
DAYCARE AND PLAYSCHOOL FOUNDATION
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 SUSHI PDP
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
#155, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CORGI N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD #20 , COLE
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 PRO NAILS N.V. voorheen
gevestigd te UNION ROAD 125 UNIT 1, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 MIKI RESTAURANT N.V.
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD
#143,, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 BABY BUBBLES N.V.
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE RD #
12, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan OFFSHORE EXPERIENCE
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
07 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 SUNNY SALES &
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE RD. Z/N, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 SHALOM
HUSE OF REFUGE APOLISTIC CHURCH
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 63,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 CITIZENCO N.V. voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE RD. 19, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 GOLDEN TOUCH GROUP
COMPANIES N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD 28 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 TECHFAST ROOFING
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
5-B,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 EVA'S TOTAL
IMAGE N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 168, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 COMFORT AIRCO N.V.
voorheen gevestigd te UNION ROAD 125,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 GOLDEN TOUCH N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD 28 , CUL
DE
SAC
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 VIMAMBI N.V. DBA
BARO INSURANCES voorheen gevestigd te
UNION ROAD 144 B, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.09 maart 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 FLOBEMAH
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD #
26, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 EL KAROUT N.V. DBA
PRESTIGE/SHOE BOX voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE RD. Z/N, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 HALF PRICE N.V. DBA
BEAUTY 1 voorheen gevestigd te BUSHROAD
# 71 , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 LATIN BAKERY &
PASTRY N.V. voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE # 5-D, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.09 maart 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EZ TRADE N.V. DBA
FOOD EXPRESS & S.C.C. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 27, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2020,
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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 EUROMOD N.V. voorheen
gevestigd te UNION RD. 153, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 ISLAND HEALTH
SYSTEMS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD 70-1 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 CARIBBEAN FASTENERS
SXM N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN
RAIN TREE DRIVE # 1, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.10 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan U.S. NAILS N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 55, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEKKERBEK
.V. DBA PRIDE OF INDIA voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 58 BLDG B UNIT 1 &
2, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUN NAILS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
4 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CREATE
YIELD MEANINGFUL N.V. DBA LIGHT &
WATER voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 312, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.11 maart 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FUN SHIRTS
(ST. MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 62 UNIT 3, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FOUR
SEASONS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 4, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 maart 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 BALBUENA MEDINA
LUIS VIDAL voorheen wonende te BUSH
ROAD 8, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 maart 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BERROA, MARTINA
JUBELCA DBA FUTURE DEVELOPMENT REAL
ESTATE voorheen wonende te LOW ESTATE
ROAD 167, BELVEDERE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 ARCHER,
ROXANNE PATRICIA AGNES voorheen
wonende te GROUNDDOVE ROAD 2, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 11 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 CORPLEASE LIMITED
LLC. voorheen wonende te WELFARE ROAD #
111, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 HANSON OTIS DONALD
voorheen wonende te GINGER ROAD #33 C,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOLDEWIJN HENKY
RICARDO voorheen wonende te GOLDEN
GROVE ESTATE ROAD 62, BELVEDERE,
BELVEDERE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 GORDON
CORRINE
voorheen
wonende
te
GROUNDDOVE ROAD 1, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 11
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BREINBURGDRENTHE, GRACE HORTE voorheen wonende
te GRAND FOND ESTATE # 4, BELVEDERE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 maart 2020,
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 AZOR, DEVAIS voorheen
wonende te L.B. SCOT ROAD 13, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

ANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RIJKAARD, LOUISE
CHRISTINE voorheen wonende te GOLDEN
GROVE ESTATE ROAD #62, BELVEDERE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

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 09 maart 2020,
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 PADILLARODRIGUEZ ORLANDO ALT DIR. VAN
ANFRA ANTILLEAN N.V. voorheen wonende
te GROUND DOVE ROAD #2, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 25 februari 2020, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 ISAAC
LEHOMME voorheen wonende te UNION
ROAD # 1 ORANGE GROVE , COLE BAY.,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 SANTANA
GUERRERO MIGUEL DBA MIGUEL ELECTRO
voorheen wonende te GUANA BAY ROAD #
18, GUANA BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 25 februari 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Doesjinka Roney deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SCHOTEL CORNELIS
voorheen wonende te EBENEZER ROAD #20,
EBENEZER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2020,
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 DE LA ROSA - MARTINEZ
DBA PERLA BEAUTY PARLOR voorheen
wonende te BUSH ROAD # 71, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
maart 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Roney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 WOOLERY
NEILSENT voorheen wonende te GUANA BAY
ROAD
55,
GUANA BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 BALASUBRAMANIAN
VENKATESAN
SRINIVASAN
voorheen
wonende te BUSH ROAD 79, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09
maart 2020, 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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 RIVERA RAMIREZ JUAN
voorheen wonende te BLIJDEN'S DRIVE # 9,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 maart 2020,
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 AMBROISEHALMAN JOY voorheen wonende te YELLOW
BIRD RD # 6,
POINT BLANCHE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 september
2017, 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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2020,
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 HASSELL NICIA MARIA
voorheen wonende te BUSH ROAD # 39, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 09 maart 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 19e maart 2020, 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,
ten verzoeke van AQUAMARINA APARTMENT
OWNERS ASSOCIATION, 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
te Harbour View, Philipsburg, Sint Maarten, ten
kantore van de advocaat mr. C.L. Wasiela, ten
laste van GOLDEN SUNSET PRIVATE FUND
FOUNDATION, ATTN.: DHR. ERIC LOOR,
zonder bekende vestigingsplaats hier te lande

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

BETEKEND: Een engelse taal gestelde brief
d.d. 18 maart 2020
De deurwaarder, Mark John Rabess

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 26e maart 2020, 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,
ten verzoeke van De vereniging van
eigenaren KANAAL BUILDING OWNERS
ASSOCIATION, gevestigd en kantoorhoudend
op Sint Maarten die voor deze woonplaats kiest
ten kantore van mij deurwaarder alsmede in de
Vineyard Building aan de Buncamper Road 33 te
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
HBN Law, en gemachtigd mrs. C.R. Rutte en
C.F. Klooster, ten laste van DE ERFGENAAM
OF DE ERFGENAMEN VAN DE HEER REGIS
RAYMOND RAOUL JEAN-PIERRE MARTEL,
VOOR ZOVER BEKEND ZIJNDE MEVROUW
PIERETTE MARTEL wonende te Frankrijk aan
het adres 39 Av. Jean Jauves te Cazouls les
Beziers, tevens zijnde de laatst bekende
woonplaats van Regis Raymond Raoul JeanPierre Martel, (aldus) zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 17e maart
2020.

Bij exploot van 31e maart 2020, 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,
ten verzoeke van De vereniging van
eigenaren KANAAL BUILDING OWNERS
ASSOCIATION, gevestigd en kantoorhoudend
op Sint Maarten die voor deze woonplaats kiest
ten kantore van mij deurwaarder alsmede in de
Vineyard Building aan de Buncamper Road 33 te
te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
HBN Law, en gemachtigd mrs. C.R. Rutte en
C.F. Klooster, ten laste van DE ERFGENAAM
OF DE ERFGENAMEN VAN DE HEER REGIS
RAYMOND RAOUL JEAN-PIERRE MARTEL,
VOOR ZOVER BEKEND ZIJNDE MEVROUW
PIERETTE MARTEL wonende te Frankrijk aan
het adres 39 Av. Jean Jauves te Cazouls les
Beziers, tevens zijnde de laatst bekende
woonplaats van Regis Raymond Raoul JeanPierre Martel, (aldus) zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Executoriale Beslag dd. 30e
maart 2020.

De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 19e maart 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen: CORPLEASE LIMITED, zonder
bekende vestiging, om op vrijdag, 3e april
2020 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van
het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op
de vordering van Porte de Plaisance Boutiques
N.V., gevestigd op St. Maarten, alhier, te
antwoorden. (KG 34/2020-SXM 202000296)

Bij exploot dd. 19e maart 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten,
heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen: GUYZ B.V. hodn “Soap Stories
Amsterdam”, zonder bekende vestiging, om
op vrijdag, 8e mei 2020 te 08:30 uur
voormiddags ter zitting van het gerecht in
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering
van Five Seas Hotel Corporation N.V., gevestigd
op St. Maarten, alhier, te antwoorden. (KG
27/2020-SXM 202000265)

De deurwaarder
S.M. APON

De deurwaarder
S.M. APON

LIQUIDATIE
Voluntary Liquidation
Island Water World Offshore Inc, N.V.
At a General Meeting of the Shareholders of the
abovementioned company convened at 1 Wellsburg
Road, Cole Bay, Sint Maarten on 4 March 2020 at
11:00 am the following resolutions were passed:

That the company, having no assets or
liabilities, be wound up voluntarily

That Sean Kennelly, representing the
board of Managing Directors of Island Water
World Offshore Inc, N.V. be appointed liquidator
For further information contact Sean Kennelly:
Telephone: 1-721-544-5310
e-mail: sean@islandwaterworld.com
1 April 2020
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Decree of the Minister of Justice
The Minister of Justice
Decree
Considering:








That the Minister of Justice, on November 8th 2012 and on pages 22 and 23 of the National
Gazette 2013, number 23, mandated the Attorney-General of Sint Maarten, and by his or her
absence the Secretary General of the Ministry of Justice to take decisions in execution of the
articles 16, 20, 21 (sub 2), 22 (sub 1), 23 (sub 3), 24 and 29 of the Ordinance on the judicial
documentation and on the certificate of (good) conduct;
That based on the aforementioned given mandate, the persons mentioned in the first
consideration (point) were also empowered to complete other actions in execution of the articles
mentioned above;
That the Minister of Justice on February 10th 2016 mandated the Chief Public Prosecutor of Sint
Maarten, or a person, from the Public Prosecutor’s Office, identified by the Chief Public
Prosecutor instead of the Attorney General of Sint Maarten to take decisions in execution of the
Ordinance on the judicial documentation and on the certificate of (good) conduct;
That the Minister of Justice, to avoid even the slightest impression of conflict of interest(s) as
well as to maintain a proper separation of legally assigned tasks and authority, no longer
considers it desired, diligent or necessary to have the persons mentioned above mandated as
also described above;

Article 1:
The mandate issued to the Chief Public Prosecutor of Sint Maarten, and in his/her absence a person to
be identified by the Chief Public Prosecutor from the Public Prosecutor’s Office, to take decisions in
execution of the Ordinance on the judicial documentation and on the certificate of (good) conduct will
be revoked effective March 27 th 2020. After this date the Minister of Justice will, in accordance with
the Ordinance on the judicial documentation and on the certificate of (good) conduct, resume/execute
his legally entrusted tasks, actions and/or authorities based on said Ordinance.
Article 2:
This decree enters into effect on the first day after the date of publication in the Landscourant and shall
retroactively be applicable effective March 27 th 2020.
This decree shall be published in the Landscourant.
Philipsburg, March 26 th 2020
The Minister of Justice
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2020/373

MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION
OF THE
MINISTER OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOR
considering:
-

that it is desirable to mandate the authority to issue licenses to prepare food products, as
regulated in the Commodities Ordinance, to the Inspector General of Public Health;

given:
Article 9, first section, of the Commodities Ordinance1;
HAS DECIDED:
Article 1
In this decision, the following definitions apply:
a. mandate: the authority to take decisions on behalf of the Minister, as well as the authority to
perform the necessary actions to prepare, publish and execute these decisions;
b. Minister: the Minister of Public Health, Social Development and Labor;
c. Inspector General: the Inspector General of Public Health as meant in article 3, first section, of the
Inspectorate Ordinance2.
Article 2
1. The Minister hereby mandates the Inspector General, and in his absence the substitute Inspector
General, to decide on the issuance of licenses to prepare food products in accordance with article
9, first section, of the Commodities Ordinance.
2. The Inspector General, and in his absence the substitute Inspector General, is also authorized to
perform all the necessary actions to prepare, publish and execute the decisions outlined in the first
section of this article.
Article 3
In executing this mandate, the Inspector General shall:
a. take into account written instructions issued by the Minister;
b. keep an organized and transparent administration.

1

Warenlandsverordening, AB 2013, Gt no 805, zoals laatstelijk gewijzigd middels AB 2015, no 9.
Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid, AB 2013, GT no 615, zoals laatstelijk gewijzigd middels
AB 2015, no 9.
2
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Article 4
The Inspector General, or in his absence the substitute Inspector General, shall sign any license issued
in accordance with this decision as follows:
The Minister of Public Health, Social Development and Labor,
On his behalf,
Followed by the capacity of the mandated person and his signature and name.
Or
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
Namens deze,
Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris en diens handtekening en naam.
Article 5
The Inspector General will provide the Minister every quarter with an overview of the licenses issued
in accordance with this mandate in the previous period.
Article 6
This administrative decision shall go into effect on the date of signing thereof. The decision will be
published in the National Gazette.

Philipsburg,
Minister of Public Health, Social Development and
Labor

Appeal: In accordance with articles 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak, P.B. A 2001, no. 79), those affected by this decision may appeal this decision at the Court of First
Instance St. Maarten or submit an appeal with the [fill in minister concerned], within 6 weeks after the day of issue of this letter
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N° 2020 / 593

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020 , no. LB-20/0311

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het noodzakelijk is de vervanging en waarneming van ministers te regelen ingeval deze
tijdelijk afwezig zijn;

Gelet op:
-

Artikel 38 en artikel 39 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1

1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere
reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze vervangen door
een andere minister met dien verstande dat:
de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door de heer
Egbert J. Doran;
de Minister van Financiën wordt vervangen door mevrouw Silveria E. Jacobs;
de Minister van Justitie wordt vervangen door de heer Richard J.J. Panneflek;
de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door de mevrouw
Anna E. Richardson;
de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen door
mevrouw Ludmila N.L. de Weever;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie wordt
vervangen door heer Ardwell M.R. Irion; en,
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur wordt
vervangen door de heer Rodolphe E. Samuel.
2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet kunnen
uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35 van de
Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering ministers.
3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt voor
‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen.
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Artikel 2
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de MinisterPresident en bij diens afwezigheid de heer Egbert J. Doran. Indien de laatstgenoemde persoon eveneens
afwezig is, vervangt de oudst aanwezige minister in jaren.
Artikel 3
Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling van het
quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve van de
besluitvorming.
Artikel 4
Het landsbesluit van 28 november 2019, met kenmerk LB-19/0873, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de datum
van ondertekening.

Philipsburg, 28 maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Silveria E. Jacobs
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
Egbert J. Doran
De Minister van Financiën
Ardwell M.R. Irion
De Minister van Justitie
Anna E. Richardson
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
Rodolphe E. Samuel
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Richard J.J. Panneflek
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie
Ludmila N.L. de Weever
d.d. 28 maart 2020
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N° 2020 / 582

LANDSBESLUIT
van 28 maart 2020 , no LB-20/0022

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat gelet op de verkiezingen voor de Staten op 9 januari 2020, de ambten van de ministers van
het voltallig kabinet-Jacobs ter beschikking zijn gesteld;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
1. Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:
-

mevrouw Silveria E. Jacobs als Minister-President, tevens als minister belast met de leiding van
het Ministerie van Algemene Zaken.

2. Met ingang van heden wordt wederom benoemd tot Minister-President, tevens tot minister belast
met de leiding van het Ministerie van Algemene Zaken:
-

mevrouw Silveria E. Jacobs.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 583

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no. LB- 20/0304

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Ardwell M.R. Irion te benoemen tot Minister van Financiën;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Ardwell M.R. Irion en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Financiën.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 584

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no. LB-20/0305

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de mevrouw Anna E. Richardson te benoemen tot Minister van Justitie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de mevrouw Anna E. Richardson en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van
Justitie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 09

Datum: 03 april 2020
Pagina

| 28

N° 2020 / 585

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no.LB-20/0309

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Rodolphe E. Samuel te benoemen tot Minister van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Rodolphe E. Samuel en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 586

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no. LB-20 /0306

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om mevrouw Ludmila N.L. de Weever te benoemen tot Minister van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

mevrouw Ludmila N.L. de Weever en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 587

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020 , no. LB-20/0307

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is om de heer Egbert J. Doran te benoemen tot Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur;
Gelet op:
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Egbert J. Doran en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 588

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no. LB-20/0308

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Rene F. Violenus te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van
Sint Maarten;

Gelet op:
-

artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten:
-

de heer Rene F. Violenus.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.
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N° 2020 / 589

LANDSBESLUIT
van 28 Maart 2020, no. LB-20/0310

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is om de heer Richard J.J. Panneflek te benoemen tot Minister van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling, Arbeid;

Gelet op:
-

artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van heden te benoemen tot minister:
-

de heer Richard J.J. Panneflek en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling, Arbeid.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening.
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 28 Maart 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken
d.d.

