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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 YOUSEF MOHAMMED R.
ALGHOOL T.B.V ALGHOOL ENTERPRISES
N.V. voorheen wonende te BUSH ROAD 38,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 juni 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 PARWANI CHANDRESH
JETHANAND ALS DIR. VAN NITYANANDA
SWAMI
N.V.
voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET # 70 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
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 12 juni 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 ITALIAN WOOD SHOP
NV voorheen gevestigd te ZEA CRAFT
WAREHOUSE
BUILDING
5,,
ORANGE
GROVE, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22 mei
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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ELLISON GLORIA
ADASSA voorheen wonende te BLYDEN'S
DRIVE 21 BUSH ROAD AREA, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
mei 2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 ASHIBA CARIBE N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #52, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan OLGIE PEROGIES N.V. DBA
OLGIES
PEROGIES
BEACH
BAR
&
RSETAURANT
voorheen
gevestigd
te
LOODGIETERSTEEG # 1 , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 MITAJO N.V. DBA JO'S
STEAKHOUSE
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD #134, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Antoine David,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEAN BAPTISTE JEAN
DANIEL voorheen wonende te CANKEBERRY
ROAD 3, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 CHILL OUT SXM N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #79, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan OM ENTERPRISES NV DBA
EVEREST FASHION voorheen gevestigd te
VOGES STREET # 10 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Antoine David,
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 juni 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 MONTMARTE N.V.
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.21 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NOUEL KENIA XIOMARA
DBA ST. PETERS CORNER BAR voorheen
wonende te CANKERBERRY ROAD # 28,, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 GOLDEN TOUCH N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD 28, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 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 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PARAGLIDING ADVENTURE
XPERTS N.V. voorheen gevestigd te BACK
BAY , POINT BLANCHE , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Antoine David,
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 juni 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 ONCORE N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD 8, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 mei
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 28 juni 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 MAX MARINE LIMITED
N.V. voorheen gevestigd te WATERFRONT
ROAD 16, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 HALF PRICE N.V. DBA
BEAUTY 1 voorheen gevestigd te BUSHROAD
# 71, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 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 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LAFOIR N.V. voorheen
gevestigd te Z/N , , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 PARDO GEROLD voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD 48, COLE
BAY LAGOON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MAISON EN PROVENCE
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
41, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 MARMUL FLOWER &
GARDEN CENTER N.V. DBA THE ORCHID
FLOWERSHOP voorheen gevestigd te BUSH
ROAD 24, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MAVELS N.V. voorheen
gevestigd te BACK STREET #19-A ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 POWER DISTRIBUTION
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
#21, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BUE CHIP PRIVATE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT BOULEVARD # 102, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
mei 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 MODERN BUSINESS
MACHINES N.V.(M.B.M.) voorheen gevestigd
te BUSH ROAD 24, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GREAT BAY SUPERMARKET
N.V. voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD
#1, , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 PREMDEEP ENTERPRISES
N.V. DBA ELEGANT voorheen gevestigd te
BACKSTREET # 1-A7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.27 mei 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 28 juni 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 EL JEFE CHARTERS LLC
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 16,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 juni 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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
OUTSOURCING
SERVICES LIMITED N.V. DBA RELIABLE
OUTSOURCING SERVICES LTD voorheen
gevestigd te BUSH ROAD #52 P.O. BOX 841,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BEST WEST SUPERMARKET
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET
#166 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 mei 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 12 juni 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 SANCHEZ SANTANA
YOSUY JUMARYS voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET #4, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.07 juni
2019, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Antoine David,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FASHION IMPEX N.V.
voorheen gevestigd te CH.E.W VOGES STREET
BLDG 2 6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 juli 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 PLAZA EXTRA N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #63, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan MAA AMBE N.V.
DBA
KUNAL COSMETICS & CLOTHING voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#18
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 SIMPSONBAY FOOD
EXPRESS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELFARE ROAD # 27, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.24 mei 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 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FEMATRANS N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 SECRET EYE SERVICE
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #55,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2019, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan METANT-BEAUSIL, MARIE
YOLANE
DBA
HATIAN
RESTAURANT
voorheen wonende te BACK STREET # 162, ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 SPUTTERS N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 93, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.20 mei 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 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRIDAY RITA
DBA
KEYMREAL ENTERPRISES voorheen wonende
te GROENESTEEG 9,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 juli 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 SHEIK ENTERPRISES
N.V. DBA FRESH & GOOD voorheen gevestigd
te BUSH ROAD 16, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan NIMER ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 62 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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 ST. MAARTEN MOTORS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.20 mei 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 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GLORY ENTERPRISES
N.V. DBA THE RIGHT CENTER voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#47,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 W.R.M. & SONS N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #63, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juni 2019, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan XAVIER LUCY RUTH DBA
INNER TOUCH BEAUTY SALON voorheen
wonende te BACK STREET # 86 PLAZA # 21
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 mei 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,
Antoine David,
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 juni 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
STYLE
DE
VIE
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.24 mei 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 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GREAT BAY CLOTHING
COMPANY N.V voorheen gevestigd te FRONT
STREET ST. ROSE ARCADE, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 jui 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 BABITA N.V. voorheen
gevestigd
te
BACKSTREET
#
70-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 mei 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 13 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antoine David deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TROPICAL CALORIES N.V.
DBA 12 METRE & RESTAURANT voorheen
gevestigd te BOBBY'S MARINA JUANCHO
YRASQUIN
BOULEVARD
#
22
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 SUSHITTOSXM N.V.
voorheen gevestigd te UNION ROAD PORT DE
PLAISANCE 155, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.24 mei 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Antoine David,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HERAKLION N.V. DBA
ALBERTO CAPELLO voorheen gevestigd te
CYRUS
WATHEY
SQUARE
#3,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2019, nummer 15

Datum: 19 juli 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 juni 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
CARIBBEAN
&
INTERNATIONAL
PENMANSHIP
BOOKSTORE N.V voorheen gevestigd te
SIMPSONBAY YACHT CLUB PLAZA DEL
LAGO #5, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan J & B ENTERPRISES N.V.
DBA KIWI CAFÉ voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 23 , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 juni 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 SV DEVELOPMENT N.V
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA
PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.17 mei 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ATLANTIS MARINE
TRADE & REPAIRS N.V. voorheen gevestigd
te WELLINGTON RD. #35-D ,, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 Juli 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 CARIBBEAN MEDICAL
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE CENTER 10, ORANGE
GROVE, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRED MC-GILVRAY N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #26, ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 juni 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 THE PILOT HOUSE
CORPORATION N.V. DBA CARIBBEAN
GROVE REAL ESTATE voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY # 25, PELICAN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.20 mei 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AU TEMPS DES FLEURS
II 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. 03 Juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 COMPLETE MARINE
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD UNIT C # 4, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 mei 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LA MARGAN N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #14 D
ST. MAARTEN , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 mei 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 juni 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 THODE - GROENDIJK
HERTHA
voorheen
wonende
te
SR.
PATIENTIA ROAD 15, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.20 mei 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 03 Juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 FRIDAY RAFAEL
AANSPR.
PHILIPSBURG
SECURITY
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 36 H, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
KHIDDION-G
ENTERPRISES N.V. DBA GAB E'S / HOT
TOMATOES CARIBBEAN CAFÉ voorheen
gevestigd te AIRPORT
ROAD #46 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 mei 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 juni 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 VAUGHN GARAGE N.V.
voorheen gevestigd te DOMINICA DRIVE 4,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.10 juni 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NETPRO ST.MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON RD
# 6-D, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 Juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 DVD CONCEPT N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA
PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FLANDERS HERVE
LEONEL voorheen wonende te Z/N , , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 jun 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,
Jossy Richardson,
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 juni 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 WEATHER EYE YACHTS
N.V. voorheen gevestigd te UNIT 4 PLAZA
DEL LAGO SIMPSON BAY YACHT CLUB,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 mei 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan QUINKOES N.V. DBA
LASER TECH 2001 voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #53,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 Juli 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 juni 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 IN AND OUT BROKERS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
LOT 7, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 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 07 juni 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan YOGEN FRUZ ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te BLUE
MALL RHINE ROAD 2ND FLOOR , LOW
LANDS , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
mei 2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 juni 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 WHITTEN INSURANCE
SERVICES LIMITED N.V. voorheen gevestigd
te BILLY FOLLY ROAD # 5, PELICAN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni 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 04 juli 2019,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NEON LOOK N.V.
voorheen gevestigd te LOCUS STREET # 8,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 Juli 2019, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 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 GOOD WORLD TRADING
INC. voorheen gevestigd te REMBRANDT
PLEIN UNIT # 8, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juni 2019,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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ECHTSCHEIDING
Bij exploot van 10e juli, 2019, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St.Maarten, heb ik, Solange M. Apon,
deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het
Gerecht in Eerste Aanleg St. Maarten, ten
verzoeke van Guermann Lucard, vonnis van het
Gerecht
in
Eerste
Aanleg,
zittingplaats
St.Maarten, van de 8e juli, 2019 is de
echtscheiding uitgesproken tussen, Guermann
Lucard wonende op St.Maarten en Gena
Loresmy
wonende in St. Martin.( E
17/2019/2018 -SXM 201900099)
De deurwaarder,
Solange M. Apon
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No. 2019/DGINN01

MINISTERIËLE-BESCHIKKING
VAN DE
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUINCATIE,
NR: 2019/865
In overweging genomen hebbende:
De aanvraag d.d. 29 April 2015, van de heer Johannes Van der Mijden, Directeur, namens INN
CARGO N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een vergunning voor het vervoeren dan
wel doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een luchtvaartuig;
-

dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen te
vervoeren of te doen vervoeren;
dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort van
bovengenoemde bedrijf/ instantie;
dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht, en Scheepvaart op
20 Mei 2019 uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de onderhavige gevaarlijke
stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren.

gelet op:
artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de artikelen 17
en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, GT no. 400, zoals
gewijzigd)
H E E F T B E S L O T E N:
Artikel 1
1. Aan
INN CARGO N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, wordt vergunning
verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een luchtvaartuig van de in
het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen.
2. Klasse 1 Explosieven;
Klasse 2 Gassen;
Klasse 3 Brandbare vloeistof;
Klasse 4 Brandbare vaste stoffen;
Klasse 5 Oxiderende stoffen;
Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen;
Klasse 7 Radioactief materiaal;
Klasse 8 Corrosieve stoffen;
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen.
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Artikel 2
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen:
1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk doorgegeven te
worden aan Dienst Lucht, en Scheepvaart.
2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit schriftelijk
doorgegeven te worden aan St. Maarten Burgerluchtvaart Autoriteit.
3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel:
a. De gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure;
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no.
9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400);
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft.
4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
17, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9).
5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
18, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9).
6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële beschikking
worden gewijzigd.
Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende voorwaarden en
bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel
gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze
ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd afdeling dienst Lucht, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast
met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of alsnog te stellen
nieuwe gewijzigde voorwaarden.
Artikel 5
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.
Philipsburg, 24 Juni 2019
Namens de Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Vervoer en Telecomunicatie.
_______________________
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, en Scheepvaart
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No. 2019/DGSCS03

MINISTERIËLE-BESCHIKKING
VAN DE
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUINCATIE,
NR: 2019/866
In overweging genomen hebbende:
De aanvraag d.d. 28 April 2015, van
de heer Ramon Ricardo Williams, Directeur, namens SAFE AIR
CARGO N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een vergunning voor het vervoeren dan
wel doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een luchtvaartuig;
-

dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen te
vervoeren of te doen vervoeren;
dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort van
bovengenoemde bedrijf/ instantie;
dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht, en Scheepvaart op
22 Mei 2019 uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de onderhavige gevaarlijke
stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren.

gelet op:
artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de artikelen 17
en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, GT no. 400, zoals
gewijzigd)
HEEFT

B E S L O T E N:

Artikel 1
1. Aan
SAFE AIR CARGO N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, wordt vergunning
verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een luchtvaartuig van de in
het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen.
2. Klasse 1 Explosieven;
Klasse 2 Gassen;
Klasse 3 Brandbare vloeistof;
Klasse 4 Brandbare vaste stoffen;
Klasse 5 Oxiderende stoffen;
Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen;
Klasse 7 Radioactief materiaal;
Klasse 8 Corrosieve stoffen;
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen.
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Artikel 2
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen:
1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk doorgegeven te
worden aan Dienst Lucht, en Scheepvaart.
2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit schriftelijk
doorgegeven te worden aan St. Maarten Burgerluchtvaart Autoriteit.
3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel:
a. De gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure;
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no.
9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400);
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft.
4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
17, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9).
5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
18, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9).
6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële beschikking
worden gewijzigd.
Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende voorwaarden en
bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel
gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze
ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd afdeling dienst Lucht, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast
met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of alsnog te stellen
nieuwe gewijzigde voorwaarden.
Artikel 5
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.
Philipsburg, 24 juni 2019
Namens de Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Vervoer en Telecomunicatie.
_______________________
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, en Scheepvaart
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6
weken na de dag waarop deze beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel
16, eerste lid van de LAR al dan niet na de procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6
weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in
eerste aanleg.
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N° 2019 / 959

LANDSBESLUIT
Van 11 Juli 2019 , no LB-19/ 0409
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
het schrijven aan de Gouverneur d.d. 5 juli 2019 van de heer Emil Lee, minister belast met de
leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, inzake het ter
beschikking stelling van zijn ambt;
Gelet op:
artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de heer Emil Lee,
minister belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.
Philipsburg,11 Juli 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
d.d. 11 juli 2019

Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid,
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending
of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft
afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending
of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg
van Sint Maarten.
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N° 2019 / 960

LANDSBESLUIT
Van 11 Juli 2019 , no.LB-19/0410
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, de heer Emil Lee, zijn
positie beschikbaar heeft gesteld als gevolg van een motie van wantrouwen van de Staten;
dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur, de heer
Miklos M.C. Giterson, zijn positie als minister beschikbaar heeft gesteld;
dat op grond van het bovenstaande het wenselijk is de vervanging en waarneming van
ministers tijdelijk anders te regelen;

Gelet op:
-

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

1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere
reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze vervangen door
een andere minister met dien verstande dat:
de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door de heer
Wycliffe S. Smith;
de Minister van Financiën wordt vervangen door mevrouw Leona M. Romeo-Marlin;
de Minister van Justitie wordt vervangen door mevrouw Leona M. Romeo-Marlin;
de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door de heer Stuart
A. Johnson;
de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen door
mevrouw Leona M. Romeo-Marlin;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie wordt
vervangen door de heer Perry F.M. Geerlings; en,
de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur wordt
vervangen door de heer Van Hugh C. de Weever.
2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet kunnen
uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35 van de
Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering ministers.
3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt voor
‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen.
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Artikel 2
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de MinisterPresident en bij diens afwezigheid de heer Wycliffe S. Smith. Indien de laatstgenoemde persoon
eveneens afwezig is, vervangt de oudste in leeftijd aanwezige minister.
Artikel 3
Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling van het
quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve van de
besluitvorming.
Artikel 4
Het landsbesluit van 25 juni 2018, met kenmerk LB-18/0439, wordt ingetrokken.
Artikel 5
Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de datum
van ondertekening.
Philipsburg, 11 Juli 2019
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
Leona M. Romeo-Marlin 11 Juli 2019
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

May 2019
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Difference
compared to
31-May-19 30-Apr-19

3,312.4
974.9
2,337.5
0.0

-86.4
10.0
-96.4
0.0

645.0

5.6

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

265.0
265.0

-40.2
-40.2

2,775.6

-52.2

Currency in circulation

487.1

15.7

225.6
143.6
79.9
1.7
0.4

38.8
3.5
35.4
0.0
0.0

1,802.0
480.1
0.0
1,321.9

-115.1
-124.9
0.0
9.9

261.0
199.3
61.6

8.3
8.7
-0.4

916.7

11.6

Domestic liabilities

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

Claims on deposit money banks
Current account balances

272.5
272.5

2.9
2.9

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

Claims on other sectors
Other assets

372.4
372.4

2.7
2.7

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

3,957.3

-80.8

Difference
compared to
31-May-19 30-Apr-19

Total liabilities

3,957.3

-80.8

During the month of May 2019, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless,
the amount of the required reserves increased by NAf.9.9 million due to the higher base amount1 upon
which it is calculated.
Base money2 decreased by NAf.109.2 million due to a decline in the current account balances of the
commercial banks (NAf.124.9 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.15.7
million). The decrease in the current account balances was mainly the result of the net purchase of
foreign exchange and the withdrawal of dollar deposits by the commercial banks at the Bank. Moreover,
payments made by the government of Curaçao from its accounts at the commercial banks towards
USONA’s3 account at the Bank in connection with the construction of the new hospital contributed to the
decline in the current account balances. However, the decrease was mitigated by transfers of N.V.
Pensioen ESC, Postspaarbank (PSB Bank N.V.), and the government of Sint Maarten from their accounts
at the Bank towards their accounts at the commercial banks. In addition, the Bank provided short-term
credit to some commercial banks reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks”
on the assets side of the balance sheet (NAf.2.9 million).

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
3
USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao.
1
2
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The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.40.2 million, mainly as a result of transfers by
the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) related to the purchase of debt securities
issued by the government of Sint Maarten. Transactions carried out by several commercial banks in
Bonaire and the Central Bank of Aruba from their accounts at the Bank also contributed to the decrease
in the item “Liabilities to non-residents.”
The net position of the governments with the Bank improved by NAf.38.8 million due to an increase in
the deposits of both the government of Sint Maarten (NAf.35.4 million) and the government of Curaçao
(NAf.3.5 million). The increase in the deposits of the government of Sint Maarten can be attributed to
the issuance of a bond loan (NAf.32.9 million) and the transfer of the second tranche of a bridge loan
provided by the Dutch State to the country of Sint Maarten. 4 However, the interest payments to the
Dutch State and transfers towards the government’s accounts at the commercial banks moderated the
increase in deposits. The increase in the deposits of the government of Curaçao was mainly the result
of the transfer of license fees collected over the month of April 2019 by the Bank, moderated by interest
payments to the Dutch State.
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.8.3 million, due largely to the funds
received by the public pension fund, APC, from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) in connection
with an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in the portfolio of the APC.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” decreased by NAf.96.4 million as a
result of the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar deposits by the commercial
banks at the Bank, the transactions by the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba,
and the payments by USONA to foreign creditors. The decrease was moderated by funds received from
abroad by N.V. Pensioen ESC and the transfer by DSTA for the repayment of the annuity loan. Also, the
transfer of the second tranche of the bridge loan to the government of Sint Maarten moderated the
decline in the item “Official reserves.”
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.10.0 million as a result
of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of April 2019. The increase
in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the rise in
the market value of gold.
Willemstad, July 10, 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

4

The bridge loan is intended for the reconstruction of the ess Juliana International Airport.

