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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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIR FARID HADJNASSAR HARCHOUNE OROMANIA N.V. DBA
ARTS AND CRAFT voorheen gevestigd te
RHINE ROAD 321 LOWLANDS, LOW LANDS,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 maart 2019,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TANOE N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 42 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 12 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LECOINTE
MELVIN ANTHONY voorheen wonende te
POINT PIROUETTE ROAD 105, CUPE COY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.28
september 2018, 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 17 april 2019,
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 ST. MAARTEN
CAR CARE SERVICE & CONSTRUCTION N.V.
voorheen gevestigd te P/A EVA A. MARLIN, ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
THE
CARIBBEAN
TEXTURIZING COMPANY N.V. voorheen
gevestigd te FRONTSTREET 5 UNIT 8 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LEDEE
HIPPOLYTE EDOUARD voorheen wonende te
LITTLE BAY ROAD 21, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.28 september
2018, 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 17 april 2019,
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 COOPER
RUFORD L voorheen wonende te 140
CODMAN PLAZA, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BAPTISTE, JORES
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 12,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan THE NEWS CAFE N.V. DBA
NEWS CAFÉ voorheen gevestigd te RHINE
ROAD # 106 , LOW LANDS , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
MAINTENANCE
UNLIMITED N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #18, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019,
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 JOHNSON
MIRIAM P voorheen wonende te 15524 W
CORAL POINTE DR, , thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 maart 2019, 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
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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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
BEACH
POINTE
MANAGEMENT COMPANY NV voorheen
gevestigd te GOLDFINCH ROAD 24, POINT
BLANCHE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
TOTAL
PROTECTION
SPECIAL PROJECTS N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 46 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
MICRODEVICE N.V. voorheen gevestigd te A
TH ILLIDGE ROAD 74, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 april 2019, 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 17 april 2019,
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 EVERY DAY
DELIGHT
AND
FEAST
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FORT HILL
ROAD
77,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BELESSE N.V. voorheen
gevestigd te PUERTO DEL SOL LAZA, UNIT
312,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 maart 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TROPICAL GARDEN CAFE
N.V. voorheen gevestigd te HENDRIK STRAAT
# 6 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOOMBA N.V. voorheen
gevestigd te RHINE ROAD UNIT 30,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.01 april 2019, 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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAIPAUL
ODESHWAR voorheen wonende te AIRPORT
ROAD 54, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2018, 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 Romney,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BEST BAZAR N.V.
voorheen gevestigd te UNION RD. 10, UNIT
B, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TRUE SOLUTIONS N.V.
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 26 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MPR
RESTAURANTS AND CATERING N.V. DBA
SUBWAY RESTAURANT voorheen gevestigd
te RHINE ROAD # 1, MAHO PLAZA, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 april 2019,
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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAROSINSKI
JEFFREY GERARD voorheen wonende te
POINT PIROUETTE 38, LOWLANDS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 september
2018, 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 Romney,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BETHEL PROPERTY
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 64, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 maart 2019,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan UNION
ISLAND IMPORT-EXPORT N.V. voorheen
gevestigd
te
OLD
STREET
114,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. SYLVESTER R.
CELESTINE DIR. VAN CELLO'S FURNITURE
FACTORY N.V. voorheen gevestigd te ZOZO
MORAN DRIVE # 24, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.09 april 2019, 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 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JAVIER DE LA
CRUZ MILADYS voorheen wonende te BANJO
ROAD 1, CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOBB FRANK
WILBERT voorheen wonende te DEFIANCE
ROAD 6, DEFIANCE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 maart 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VERI ORO
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 68
A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MULTI
PURPOSE ORGANIZATION FO voorheen
gevestigd te ST. PETERS RD. #12, ST.
PETERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 april 2019, 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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JEREMIE
KEVIN voorheen wonende te CARACAS DRIVE
# 14, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 september
2018, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BUENO
SUAREZ
PEDRO
CELESTINO
voorheen
wonende te BANJO ROAD 1, CAY BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019,
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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VIA BAHIA
N.V. DBA ROYAL BRASIL voorheen gevestigd
te C/O EYLEN, AUGUST C. L. VAN, LOW
LANDS, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
februari 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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.02 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KEIJZER BARBARA ANN
DBA TREND RE voorheen wonende te OPAL
ROAD 13, BILLY FOLLY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 april 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan C.E.C.
WINDWARD
N.V.
VOORHEEN
DBA
WITTEVEEN & BOS/CIVIL ENGENEERING
CARIBBEAN
voorheen
gevestigd
te
GROUNDDOVE ROAD #5 UNIT #21-22, CAY
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
april 2019, 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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VISION WORKX N.V.
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD #5
, POINT BLACHE , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PASSLEY
OWEN GARY voorheen wonende te BANJO
ROAD 5, CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan KHRAKORSKY VADIM
voorheen wonende te RHINE ROAD #149,
LOW LANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CANCOULT
CLAUDE voorheen wonende te BANJO ROAD
# 2, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2019, 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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VREESWIJK,
MAUREEN voorheen wonende te DEFIANCE
ROAD 6A , UPPER PRINCES QUARTER ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
maart 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PATZALEK
MADELINE voorheen wonende te POINT
PIROUETTE #53, CUPE COY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.28 september 2018,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LA LAVAVANDIERE N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
DATA SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te
CACTUS DRIVE # 13, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2019,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WILLER, GROVNER LEON
voorheen wonende te MONTE VISTA #2 ,
POINT BLACHE , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PINTO, CARLO AANSPR.
GESTELD VAN CALU ENTERPRISES N.V.
DBA MEZZANOTTE voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 76, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 april 2019,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LA MER SPA B.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #162,
LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 12 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CASPERSON
DIONELA voorheen wonende te ST. PETERS
ROAD # 67, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2019, 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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
Z.P.
FINANCIAL
SERVICES B.V. voorheen gevestigd te DR. J.
DE LA FUENTE STREET # 9 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PLACE VENDOME N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 147,,
LOWLANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.01 april 2019, 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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SS SHOP ST. MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD
#162, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 11

Datum: 24 mei 2019
Pagina

| 15

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EMERGENCY
24 N.V. voorheen gevestigd te A TH ILLIDGE
SUITE 2 106, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 april 2019,
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 17 april 2019,
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
SCHAUMBERG, BERN WALTER voorheen
wonende te 3175 SUMMIT SQUARE DRIVE
APT.E-9, OAKTON, VIRGINIA USA , , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PORTERFIELD N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD #162, LOW LANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 april 2019,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN
BODY BUILDING & FITNESS ASSOCIATION
voorheen gevestigd te FORT WILLEM # 59-A,
FORT WILLEM, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 november 2018, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EPELMUR INVESTMENTS
N. V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD
162, LOW LANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, 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 17 april 2019,
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 REMLINGER
RONELLE voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 68 SIMPSONBAY YACHT CLUB,
BLDG #4-7 , COLE BAY , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 maart 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PORTO
MAINTENANCE N.V. voorheen gevestigd te
RHINE ROAD 106, UNIT C 606,, CUPE COY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AAANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan STAROCON N.V. voorheen
gevestigd te JAGUAR ROAD #6, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EUFORIA N.V. voorheen
gevestigd te RHINE ROAD 162 UNIT L2-08,
LOW
LANDS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, 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 17 april 2019,
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 ROSEWATER
SYSTEMS N.V. voorheen gevestigd te
93.22P.O. BOX 940 , , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 februari 2019, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan POTTERY CERAMICS &
BEYOND voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE ROAD # 3 B, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.08 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
SUMMERLANDS
CORPORATION N.V. ALADDIN ORIENTAL
CIFTS voorheen gevestigd te RHINE ROAD #
16, MAHO, LOW LANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 april 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FANTASY GLOBAL
MEDIA N.V. voorheen gevestigd te RHINE
ROAD # 162 UNIT 409, LOWLANDS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari
2019, 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 april 2019,
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 EMMANUELBUISSON ENIDE voorheen wonende te
AMSTERDAM ROAD #10 , MADAME ESTATE
, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
september 2018, 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,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PREMA
HOLDINGS N.V. voorheen gevestigd te
BACKSTREET #21, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.02 april 2019,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SWAPNA N.V.
DBA SM GRACE voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 16-1, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FRANDESA
NV DBA CARRIBEAN AGRREGATES voorheen
gevestigd te TASSEL ROAD 32-B, ZAGERS
GUT, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
april 2019, 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 april 2019,
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 ILLISMARTINEZ ILEANA voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD # 132 , MIDDLE
REGION , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 juli 2018, 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,
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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PRIVILEGE COIFFEUR N.V.
voorheen gevestigd te RHINA ROAD # 106
UNIT 3, LOW LANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.11 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan T.B.V. HUANG JINHUA DIR.
OF FIRST BUY N.V.
DBA FIRST BUY
voorheen gevestigd te WATERFRONT ROAD #
6, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GLASGOW
ANTONIO KURT voorheen wonende te
WESBER BAND DRIVE #2, GUANA BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
augustus 2018, 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 april 2019,
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 TO THE
HEIRS OF VANTERPOOL MARY HENRIETTE
voorheen wonende te BACKSTREET Z/N,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RICHARDSON EMANUEL
DBA BODY ACTION voorheen wonende te
JASMIN ROAD #3 , SAUNDERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.22 maart 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TA-BOU N.V. (AIRPORT)
DAB LA ROMANA voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 37,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
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 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOLD CHEST
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
A.TH.ILLIDGE
ROAD
#
14,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 maart 2019, 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 april 2019,
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 W.I.
NATIONAL GAS CO. N.V. voorheen gevestigd
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#27,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RIVERA
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te
A. TH. ILLIDGE ROAD # 76, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 april 2019, 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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TAJ N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 74,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 maart 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GUILLEN SUSANA DBA
D'BURET BARBER SHOP voorheen gevestigd
te L.B. SCOT ROAD #37-B,, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2019,
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 april 2019,
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 EMIL TIRE
CENTER N.V. voorheen gevestigd te SUCKER
GARDEN ROAD # 25 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SEA CAT BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
ST.PETERS DRIVE #40,, ST.PETERS,, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.28 maart 2019,
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 april 2019,
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 SHANNY
REAL ESTATE voorheen gevestigd te SUCKER
GARDEN ROAD #33, SUCKER GARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 april 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GUJAR AJUDIA PRASAD
ALS DIR. VAN BAJRANG N.V. DBA KRISHNA
BAR AND RESTAURANT voorheen gevestigd
te BACKSTREET # 15 APT B, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 maart 2019,
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 april 2019,
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 JAMESDALEY CARLET ELAINE voorheen wonende te
GINGER ROAD # 9 , CAY HILL , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2018,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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 17 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SINGH
KARRAN voorheen wonende te 35 BELLE
PLAINE, QUARTIER D' ORLEANS, SAINT
MARTIN, , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.27 maart 2019, 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 april 2019,
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 THOMAS
ROSITA C. DBA NEW CONSTRUCTION
COMPANY voorheen wonende te ST.PETERS
ROAD # 15, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 11

Datum: 24 mei 2019
Pagina

| 24

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HEAM N.V.
voorheen gevestigd te VAN GOGH STRAAT 4
UNIT 1,, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 april 2019, 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 april 2019,
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 TRU 2 TRU
CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN DRIVE #61 , SUCKER
GARDEN
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SNOWMAN N.V. DBA
TEAM WORK MARINE voorheen gevestigd te
WELFARE RD,, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.02 april 2019, 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 16 april 2019,
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 CHENARD
PRIVATE FUND FOUNDATION voorheen
gevestigd te FRONT STREET #5 UNIT Q,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
HENDRICKSON
JOSEPH
NATHANIEL
voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD
Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 maart 2019, 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 april 2019,
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 SUAREZ
GERSON PELAGIO DBA SUAREZ GENERAL
WORKS
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN ROAD #107 , SUCKER
GARDEN , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SOETERS
LUUCK CLAASS voorheen wonende te POINT
PIRROUETTE # 32,, CUPE COY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.28 september 2018,
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 16 april 2019,
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 OXFORD
TRADING N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN RD # 105, SUCKER
GARDEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan I STORE N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #3 -B ,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 april 2019, 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 april 2019,
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 O & ERIC'S
CONSULT N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN ROAD # 179, SUCKER
GARDEN,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 16 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SOFT TOUCH N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD Z/N, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12
maart 2019, 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 16 april 2019,
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 JOHNSON
BRENTHRAL WENDELL B. voorheen wonende
te DEFIANCE ROAD #6, DEFIANCE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JACKY'S
TOUCH OF ELEGANCE N.V. voorheen
gevestigd te DR. H. TJON-SIE-FAT STREET#
4, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 april 2019, 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 april 2019,
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 DOSSOUS
GELERME voorheen wonende
te SUCKER
GARDEN ROAD #112, , SUCKER GARDEN ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
april 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SONI
PRAKASH DULMANOMAL DBA LITTLE STEP
voorheen wonende te , , thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.13 maart 2019, 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 16 april 2019,
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 JAIMANGAL
PREMCHAND KUMAR voorheen wonende te
DEFIANCE ROAD 6, DEFIANCE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 maart 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 15 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan JADOR
N .V. voorheen
gevestigd te LA PALAPA CENTER #7, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
april 2019, 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 april 2019,
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 HASSELL
OZUNA AMADEO voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD 116 , SUCKER
GARDEN , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 april 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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 april 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPENCE
STEPHEN voorheen wonende te BAHOE
DRIVE 122, CAY BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.19 februari 2019, 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 17 april 2019,
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 GLASGOW BOYD JULIANA voorheen wonende te 15 LES
BELLES FRENCH QUARTER F.W.I, , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 maart 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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 17 april 2019,
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 RIZZO MARIE
voorheen wonende te 1185 COMMERCE AVE,
, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 maart 2019, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Bij exploot dd. 14e. mei 2019, 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 Laurent’s Inc. Enterprises N.V.
gedomicilieerd ten kantore van mrs. Rogier
Wouters & Camiel Koster, kantoorhoudende op
St.
Maarten,
aan
Marianne
Sandrina
Elisabeth Overmeer Volgers, zonder bekend
vestiging binnen of buiten St. Maarten.
BETEKEND een verzoekschrift met de daarop
door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Maarten, gestelde beschikking dd. 6e mei
2019, alsmede een uit die beschikking door de
ondergetekende
deurwaarder
opgemaakt
proces-verbaal van 10e mei, 2019, houdende
conservatoir onroerendgoed beslag als in
voormeld proces-verbaal omschreven.

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

De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING

Bij exploit van de 3de mei 2019, heb ik, Ervin
A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in
Eerste Aanleg van Sint Maarten, gevolggevende
aan een beschikking van de E.A. Heer Rechter
in het G.E.A., Sint Maarten, van de 18de april
2019,
OPGEROEPEN:
LAWAETZ
LAND
DEVELOPMENT N.V., zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten, voor de
terechtzitting van: dinsdag de 3de september
2019, des voor/na middags te 08.30 uur,
ten Raad- huize te Phillipsburg, teneinde op de
door: PARTY LIGHT N.V., gedomicilieerd op
Sint Maarten ten kantore van mr. H.S. Kockx,
C.A. Cannegieterstraat # 46, The Lawfirm,
tegen haar ingestelde vordering
te antwoorden.

Bij exploot dd. 8e mei 2019, afschrift waarvan
is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St.
Eustatius. Opgeroepen: Dayanira Alfonso
Garcia, zonder bekende woon of verblijfplaats
op St.Maarten aan de om op maandag de 12e
augustus 2019 te 10:10 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, voor de behandeling
van vorenbedoelde zaak Leonardo Octavio
Gumbs, eiser gevistigd op St.Maarten, te
antwoorden

SXM 201900388 A.R. No: 85/19
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder S.M. APON

(E 49/19 – SXM 201900341)
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Nr. 2018-1902

MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de 27 februari 2019
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

dat artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat het
Bureau bevoegd is een reservefonds te vormen, waarvan het maximaal toegestane bedrag bij
ministeriële beschikking wordt bepaald;
dat artikel 18, derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom bepaalt dat het
Bureau bevoegd is, met goedkeuring bij ministeriële beschikking, bestemmingsreserves te vormen;
dat artikel 19, eerste lid van de Landsverordening bepaalt dat over een boekjaar gemaakt winst
wordt afgedragen aan de landskas na aftrek van de bedragen die bestemd zijn voor het
reservefonds of een bestemmingsreserve, zoals bedoeld in art. 18;
dat de reserves en bestemmingsreserves 2017-2021 reeds bij ministeriele beschikking NR. 142
d.d. 1 februari 2017 zijn goedgekeurd;
dat gezien de verwachte inkomsten en uitgaven 2018-2022 een bijstelling van de reeds
goedgekeurde reserves noodzakelijk is;
dat middels deze beschikking voornoemde beschikking wordt gewijzigd.

Gelet op:
artikel 18, tweede en derde lid, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Het maximaal toegestane bedrag van het reservefonds van het Bureau Intellectueel Eigendom,
bestemd ter dekking van eventuele verliezen, bedraagt:
a. op 31 december 2017: NAƒ 250.000,-;
b. op 31 december 2018: NAƒ 375.000,-;
c. op 31 december 2019: NAƒ 500.000,-;
d. op 31 december 2020: NAƒ 625.000,-;
e. op 31 december 2021: NAƒ 750.000,-;
f. op 31 december 2022: NAƒ 875.000,-; en,
g. na 31 december 2022: NAƒ 875.000,-.
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Artikel 2
Goedgekeurd wordt dat het Bureau Intellectueel Eigendom een bestemmingsreserves voor de
investeringen van het Bureau vormt tot maximaal NAƒ 500.000,Artikel 3
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking reserves Bureau Intellectueel Eigendom 20182022.
Artikel 4
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.

Philipsburg, 27 februari 2019
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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Nr. 2018/1902

MINISTERIËLE BESCHIKKING
TOELICHTING
BESCHIKKING RESERVES 2018-2022
VAN HET BUREAU INTELLECTUEEL EIGENDOM
Algemeen deel
De Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) is gepubliceerd in Afkondigingsblad 2014,
no. 83, en is op 1 oktober 2015 in werking treden. Het Bureau opereert nu ruim twee jaar.

Krachtens artikel 16, eerste lid van de LvBIE dient de directeur van het Bureau jaarlijks voor 1
september de begroting van de inkomsten en uitgaven alsmede een beleidsplan van het Bureau voor
het volgende jaar aan de Minister voor te leggen. Tevens voegt de directeur bij de beleids- en
financiële prognoses betreffende werkzaamheden van het Bureau voor de eerstvolgende vijf jaar. Dit
houdt in dat het Bureau, indien handelende conform de LvBIE, zijn begroting en meerjarenbegroting
dient in te dienen voor 1 september 2017 voor het jaar 2018 en verder.

Voor het indienen van de begroting 2018 is door het Bureau uitstel gevraagd tot 1 december 2017.
Deze deadline bleek niet haalbaar mede door de gevolgen van orkanen Irma en Maria. Uiteindelijk is
de begroting ingediend op 20 februari 2018.

Het Bureau heeft voor de jaren 2015, alhoewel de wettelijke verplichting voor de indiening van de
begroting in het jaar 2015 nog niet van toepassing was, 2016 en 2017, begrotingen ingediend en deze
zijn goedgekeurd.

Orkanen Irma en Maria
De gevolgen van de orkanen Irma en Maria zijn op dit moment niet in concrete cijfers uit te drukken.
Het Bureau houdt daar rekening mee in de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022. De
verwachting van het Bureau is dat de afname in de economische activiteit invloed zal hebben op, met
name, de hoeveelheid nationale merkenregistraties en daarmee de inkomsten van het Bureau. Het
Bureau heeft daarom de prognose voor inkomsten uit die bron bijgesteld voor 2018. De lange
termijneffecten van de orkanen voor de jaren na 2018 zal komend jaar duidelijker worden.
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Mede ingegeven door de schade van de orkanen aan het kantoor van het Bureau, heeft het Bureau
gekozen voor een nieuwe locatie, waarvan het kantoorgebouw eigendom is van het Algemeen
Pensioen Fonds. De financiële gevolgen ervan zijn verwerkt in de begroting 2018 en in de
meerjarenbegroting 2018-2022.

Reserves van het Bureau
Het Bureau kan reserves aanhouden voor het doen van investeringen en het opvangen van lager dan
verwachte inkomsten. Artikel 18, tweede lid LvBIE bepaalt dat het Bureau bevoegd is een
reservefonds te vormen, waarvan het maximale toegestane bedrag bij ministeriele beschikking wordt
vastgesteld. Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat het Bureau bevoegd is, met goedkeuring
bij ministeriele beschikking, bestemmingsreserves te vormen.

Omtrent de hoogte van de reserves heeft de regering in mei 2014 in de tweede nota van wijziging ten
aanzien van artikel 18 het volgende geschreven. “Aangezien het BIE naar verwachting voldoende
middelen zal kunnen verwerven, is in artikel 18 bepaald dat het BIE een reservefonds voor
onverwachte tegenvallers en reserveringsreserves mag hebben, maar schrijft artikel 19 voor dat het
surplus in de Landskas moet worden gestort. De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie zal de omvang van het reservefonds bepalen, en de mogelijke voorzieningen
voor nieuwe projecten behoeven diens goedkeuring.
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is voornemens om te
bepalen dat het reservefonds niet meer dan één jaar lasten van het BIE mag omvatten (naar
verwachting NAƒ 650.000,- ($ 365.000,-)), en de voorzieningen niet meer dan NAƒ 180.000,($ 100.000,-). Dat zou betekenen dat het BIE aan de Landskas zal gaan afdragen zodra zijn
balanstotaal groter is geworden dan NAƒ 830.000,- ($ 465.000,-).”

Het huidige reservefonds en de bestemmingsreserve zijn tot en met 2021 vastgesteld bij ministerieel
besluit 142 van 1 februari 2017. Het Bureau heeft gevraagd het besluit ten aanzien van het
reservefonds en bestemmingsfonds te wijzigen zodat ook voor het jaar 2022 de maximale reserves
zijn bepaald.

De inkomsten uit 2018 zullen waarschijnlijk voldoende zijn ter dekking van de lopende kosten van het
Bureau. Het Bureau kan de eventuele tekorten in de inkomsten opvangen uit de reserves gevormd in
eerdere jaren. Uit de bestemmingsreserve kunnen ook de investeringen in 2018 worden gedaan. De
verwachting is dan ook dat het Bureau geen bijdrage kan leveren aan de Landskas in 2019 voor het
jaar 2018.

Door de meerjarige investeringen en kosten uit voorafgaande jaren te financieren uit resterende
opbrengsten van voorgaande jaren hoeft het Bureau minder snel geld te lenen bij derden. Hierdoor
wordt het risico beperkt dat het Bureau een beroep zal moeten doen op artikel 19, tweede lid LvBIE
om solvabel te blijven.
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Financiële paragraaf
De aannames uit de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom
blijken in de praktijk aanpassing te behoeven. In de ministeriële beschikking d.d. 18 november 2015,
nr. 2015-2700, de ministeriële beschikking d.d. 14 oktober 2016 nr. 2362 en de ministeriële d.d. 1
februari 2017 nr. 142 zijn deze reserves dan ook vastgesteld op andere waarden dan wat verwacht was
in de toelichting op het ontwerp van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.
Het Bureau wenst een reservefonds aan te leggen met een maximum inleg NAf 875.000 in het jaar
2022, indien daartoe voldoende middelen beschikbaar zijn. Voor het reservefonds geldt dat de
maximale storting per jaar NAf 125.000 is. De bestemmingsreserve voor investeringen kan voor de
periode 2018-2022 maximaal NAf 500.000 bedragen. Door deze reserves aan te leggen kan het
Bureau kosten, investeringen, alsmede de afschrijvingen van het Bureau langdurig uit eigen middelen
financieren.

Mocht er na aanvulling van de wettelijke reserves en de bestemmingsreserves winst overblijven per
eind 2018 dan wordt dit in de Landskas gestort in het jaar 2019. Met deze opzet wordt getracht een
gezonde bedrijfsvoering te realiseren waarmee het Bureau minder snel geld hoeft te lenen van derden
en op de lange duur zijn solvabiliteit kan garanderen.
Artikelsgewijs deel
Artikel 3
Ook al heeft een beschikking doorgaans geen citeertitel, toch wordt het in dit geval nuttig geoordeeld
om aan deze beschikking een citeertitel toe te kennen. Aan te nemen valt dat in verschillende
ambtelijke documenten, in adviezen en rapporten van het College Financieel Toezicht en in de
toelichting op de begroting van het Land verwijzing naar deze beschikking zal plaatsvinden. Reden
waarom het nuttig wordt geoordeeld dat deze beschikking een citeertitel heeft.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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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

Hyperlink voor
wetgeving

-

-

-

-

-

Beoogde datum
inwerkingtreding

Hyperlink voor
wetgeving

In werking getreden wettelijke regelingen
2.
Nummer
Afkondigingsbla
d

AB 2019, no. 8

Citeertitel

Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
van de 12de maart 2019,
houdende beperking van het
gebruik van RPAS in Sint
Maarten.

Datum
bekrachtiging

12 maart 2019

29 april 2019

file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/AB%202
019,%20no.%208%
20Min.%20Reg.%20
beperking%20gebrui
k%20RPAS%20Sint
%20Maarten%20(Dr
one%20Regeling).pd
f
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AB 2019, no. 8
Bijlage A

Bijlage A, behorende bij AB
2019, no. 8,
Map of ‘The No-Fly Zones’.

12 maart 2019

29 april 2019

AB 2019, no. 8
Bijlage B

Bijlage B, behorende bij AB
2019, no. 8,
General Rules for safe flying of
drones in areas outside of the
No Fly Zones in Sint Maarten

12 maart 2019

29 april 2019

12 maart 2019

25 april 2019 en
werkt terug zo
nodig tot en met 1
oktober 2018

AB 2019, no. 9

AB 2019, no. 10

Landsbesluit
houdende
algemene maatregelen, van de
12de maart 2019 ter uitvoering
van artikel 2, eerste lid, van de
Rijkswet van 12 december 1985,
houdende bepalingen omtrent
de
Regeling
van
de
schadeloosstelling
van
en
andere financiële voorzieningen
voor het lid van de Raad van
State
van
het
Konikrijk,
benoemd ingevolge artikel 13,
tweede lid, van het Statuur voor
het Koninkrijk (Landsbesluit
rechtspositie Sint Maartense lid
van de Raad van State van het
Koninkrijk)
Landsbesluit,
houdende
algemene maatregelen, van de
8e maart 2019, tot wijziging van
het
Landsbesluit
toezicht
luchtvaart in verband met de
vaststelling van tarieven voor
diensten en werkzaamheden
(Luchtvaarttarievenbesluit)

8 maart 2019

11 mei 2019
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file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/AB%202
019,%20no.%208%
20Bijlage%20A%20
Min.%20Reg.%20be
perking%20gebruik
%20RPAS%20Sint%
20Maarten.pdf
file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/AB%202
019,%20no.%208%
20Bijlage%20B%20
Min.%20Reg.%20be
perking%20gebruik
%20RPAS%20Sint%
20Maarten.pdf
file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/CM%20A
B%202019%20no.%
209%20Lbham%20R
echtspositie%20SXM
%20lid%20van%20R
aad%20van%20Stat
e%20van%20het%2
0Koninkrijk.pdf

file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/Lbham%
20Luchtvaarttarieven
besluit.pdf
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AB 2019, no. 11

AB 2019, no. 11
Bijlage 1

AB 2019, no. 11
Bijlage 2

AB 2019, no. 11
Bijlage 3

AB 2019, no. 12

Landsverordening, van de 18de
december 2018 tot vaststelling
van de jaarrekening van Sint
Maarten voor het dienstjaar
2012 (Landsverordening
vaststelling jaarrekening 2012)

Bijlage 1 behorende bij AB 2019,
no. 11 Jaarrekening voor het
Dienstjaar 2012

Bijlage 2 behorende bij AB 2019,
no. 11 Accountantsverklaring en
Verslag van de accountant van
het land van 9 april 2014

Bijlage 3 behorende bij AB
2019, no. 11 Verslag van
Algemene Rekenkamer van 19
mei 2014

Regulation of the Minister of
Tourism,
Economic
Affairs,
Traffic and Telecommunications
from April 18th, 2019, to
determine
the
maximum
wholesale price and maximum
retail prices for petroleum

18 december
2018

Deze
regeling treedt op
18 mei 2019 in
werking.

18 december
2018

Deze
regeling treedt op
18 mei 2019 in
werking.

18 december
2018

Deze
regeling treedt op
18 mei 2019 in
werking.

18 december
2018

Deze
regeling treedt op
18 mei 2019 in
werking.

18 april 2019

This Ministerial
Regulation, given
the urgent
importance under
Article 127, third
and fourth
paragraph, of the
Constitution, shall
go into effect on the
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file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/Landsver
ordening%20jaarrek
ening%202012.pdf
file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/Bijlage%
201%20Jaarrekening
%20voor%20het%2
0Dienstjaar%202012
.pdf
file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/Bijlage%
202%20Accountants
verklaring%20en%2
0Verslag%20van%2
0de%20accountant
%209%20april%202
014.pdf
file:///C:/Users/TAL0
01/AppData/Local/Pa
ckages/Microsoft.Mic
rosoftEdge_8wekyb3
d8bbwe/TempState/
Downloads/Bijlage%
203%20Verslag%20
van%20Algemene%
20Rekenkamer%20v
an%2019%20mei%2
02014.pdf
file:///G:/Publicaties/
2.%20Afkondigingsbl
ad/2019/PDF/AB%20
2019,%20no.%2012
%20Regulation%20
maximum%20prices
%20petroleum%20p
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products (Regulation maximum
prices petroleum products)

AB 2019, no. 13

Besluit van de 9e april 2019 tot
afkondiging van de Regeling
van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 15e
februari 2019, nr. Min-Buza.
2019.2308-14, tot wijziging van
de Regeling vrijstelling
visumplicht Rijksvisumwet met
betrekking tot de visumplicht
van Cubaanse onderdanen voor
de toegang tot Curaçao.

AB 2019, no. 14

Besluit van de 5de april 2019
tot afkondiging van de Rijkswet
van de 5e december 2018,
houdende goedkeuring van
het op 2 oktober 2013 te
Straatsburg
tot stand gekomen Protocol
nr. 16 bij het Verdrag
tot bescherming van de
rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden
(Trb. 2013, 241 en Trb. 2014,
74).

AB 2019, no. 15

Besluit van de 5de april 2019
tot afkondiging van de Rijkswet
van 30 januari 2019 tot
aanpassing van de Consulaire
Wet, de Rijkswet
Onderzoeksraad voor
veiligheid en de Schepenwet in
verband met de invoering van

first day following
the date of issue of
the Official
Publication in which
it is placed, and
shall have
retroactive effect
from Thursday
27th, December
2018 until 22nd
March 2019 (see
article 4): 19 april
2019.

19 februari
2019

Deze regeling treedt
in werking met
ingang van de dag
na de datum van
uitgifte van de
Staatscourant
waarin zij wordt
geplaatst (zie
artikel 2): 10 april
2019.

5 december
2019

Deze rijkswet treedt
in werking met
ingang van de dag
na de datum van
uitgifte van het
Staatsblad waarin
zij wordt geplaatst
(zie artikel 2): 10
april 2019.

30 januari
2019

Deze rijkswet treedt
in werking op een
bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip
(zie artikel 4).
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roducts%20Decembe
r%202018.pdf
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d8bbwe/TempState/
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de normalisering van de
rechtspositie van ambtenaren.

AB 2019, no. 16

AB 2019, no. 17
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Regeling van de MinisterPresident van de 1ste april
2019, tot wijziging van de
Aanwijzingen voor de
regelgeving van Sint Maarten in
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aanwijzingen voor zelfstandige
bestuursorganen en tot herstel
van enkele technische
onvolkomenheden
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geprivilegieerden
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Tourism, Economic Affairs,
Traffic and Telecommunications
of April 23, 2019 to determine
the maximum wholesale price
and maximum retail prices for
petroleum products (Regulation
maximum prices petroleum
products).
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Deze regeling treedt
in werking met
ingang van de
eerste dag na de
datum van uitgifte
van het
Afkondigingsblad
waarin deze wordt
geplaatst (zie
artikel 2): 11 april
2019.
Het Landsbesluit
identiteitskaarten
geprivilegieerden
treedt in werking
met ingang van de
eerste dag na de
datum van uitgifte
van het
Afkondigingsblad
waarin dit
landsbesluit wordt
geplaatst (zie enig
artikel) : 26 april
2019.
This Ministerial
Regulation, given
the urgent
importance under
Article 127, third
and fourth
paragraph, of the
Constitution, shall
go into effect on the
first day following
the date of issue of
the Official
Publication in which
it is placed and shall
have retroactive
effect from 23rd,
March 2019 (see
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article 4): 4 mei
2019.

AB 2019, no. 19
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Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Traffic and Telecommunications
of April 24, 2019, to determine
the maximum wholesale price
and maximum retail prices for
petroleum products (Regulation
maximum prices petroleum
products).
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This Ministerial
Regulation, given
the urgent
importance under
Article 127, third
and fourth
paragraph, of the
Constitution, shall
go into effect on the
first day following
the date of issue of
the Official
Publication in which
it is placed (see
article 4): 4 mei
2019.
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