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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 28 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Lozada,
Nelsy voorheen wonende te Airport Road
57, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 27 Juli 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

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Leonardo Rijo, Rafael DBA Ballaticia
Construction voorheen wonende te
Uxbridge Ln 6, Cole Bay, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juli 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

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

Aanleveren uiterlijk dinsdag 16 augustus
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
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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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BEARDEN-ROHAN , NANETTE DBA
NANETTE FINE ARTS GALERY voorheen
wonende te FRONT STREET Z/N, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan BOMITO
N.V. DBA CHEZ DELPHINE voorheen
wonende te FRONT STEET, SPEETJENS
ARCADE 16-C, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antione
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan M.K.M.
Enterprises N.V. voorheen wonende te
C/O Chugani shyam, P.O. BOX #881,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
MEI 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Mansur
Enterprises N.V. DBA Mansur Ruben D.
voorheen wonende te Walter J.A. Nisbet
Road 45, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 Juni 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antione,
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 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
BRENRICK SERVICES & CONSTRUCTION
CO N.V. voorheen wonende te A. TH.
ILLIDGE ROAD # 48UNIT 15, P.O. BOX #
5204, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juli 2016, 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 20 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan C.B.S.
CARAI BES N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET 24, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 Mei 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
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 28 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Mitajo
N.V. DBA Jo's Steakhouse voorheen
wonende te Airport Road 134, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juli 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Mondesir Cesar, Elsa DBA Elsa's Beauty
Salon voorheen wonende te Walter J.A.
Nisbet Road 29-a, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 Juni 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

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 29 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CANZIUS, MARTIN DBA CANZO
PROFESSIONAL WOOD & TILE WORK
voorheen wonende te WELL ROAD 58,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 Oktober 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN FASTENERS SXM N.V.
voorheen wonende te GOLDEN RAIN TREE
RD #1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 juli 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Monet
N.V. DBA Linen Galore voorheen wonende
te Front Street z/n, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Monterrey Trading N.V. DBA Tommy
Hilfiger voorheen wonende te Front Street
28, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 Juni 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 15 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan CCM
PRIVATE FUND FOUNDATION voorheen
wonende te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD
26, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 Juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CHARVILLE JULES SCORPIO MUSIC AND
ENTERTAINMENT N.V. voorheen wonende
te FRONT STREET Z/N, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Mosjo
Leashold N.V. voorheen wonende te P.O.
Box #5262 Simpson Bay, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juli 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Nainani
International N.V. voorheen wonende te
Front Street 108, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 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

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 25 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CHEMICOM ANTILLES N.V. voorheen
wonende te AMAZONE ROAD 10-C,
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 Juli 2016, 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 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CONSULT.BUR.FOR GEN. LAB. AND
SOCIAL AFFAIRS N.V. voorheen wonende
te A. TH. ILLIDGE ROAD # 24, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 04 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
National Business Equipment Company
N.V. voorheen wonende te Walter J.A.
Nisbet Road z/n, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 Juni 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,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Plan It
Rite (SXM) N.V. voorheen wonende te
Cannegieter Street #29, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika 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 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
CRYSTAL BOATING N.V. voorheen
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 26,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juli 2016, 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 22 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan DEDE,
DENIS DBA C/O BUNCHIES GARAGE
HOUSE voorheen wonende te AARON
JACOB ROAD 10, CAY BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
Juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Porimano N.V. DBA Indra's c/o Gumbs &
Associates voorheen wonende te Front
Street 99, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 Juni 2016, 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
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Presella
Enterprises N.V. voorheen wonende te
Walter J.A. Nisbet Road z/n, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 22 JULI
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
DIJAMANT CAR RENTAL N.V. voorheen
wonende te AIRPORT RD #132, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
juli 2016, 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 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GLOBAL
WIRELESS SERVICES N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET 61, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan R & R
Heavy Equipment N.V. voorheen wonende
te Orange Grove Road 19-a, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Reims
International N.V. voorheen wonende te
Front Street z/n, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016

pagina | 9

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GOLDEN TOUCH GROUP COMPANIES N.V.
voorheen wonende te BUSH ROAD 28, CULDE-SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 20 Juli 2016, 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 21 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GOLDEN TOUCH N.V. voorheen wonende te
BUSH ROAD 28, CUL-DE-SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
Juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika 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 22 JULI
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Rum
Jumbie Bar N.V. voorheen wonende te
Airport Rd #105, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 juli 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Satyam
N.V. voorheen wonende te Front Street
78, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 Juni 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GREAT
BAY CLOTHING COMPANY N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET, ST. ROSE
ARCADE UNIT 14, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan GUE,
KESNER voorheen wonende te MOUNT
WILLIAM HILL DRIVE 9, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Schoenhandel Lanka N.V. DBA Lanka
Shoe Store voorheen wonende te Front
Street 73, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 Juni 2016, 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 22 JULI
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan School
of Arts Foundation voorheen wonende te
Silk Tree #1, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HERAKLION N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET Z/N, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HERMETICA N.V. DBA ARKAY voorheen
wonende te FRONT STREET 99-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 25 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Sengel
Enterprises N.V. DBA Sengal Fashion
voorheen wonende te Front Street 106,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
April 2016, 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 21 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Shivrah
N.V. voorheen wonende te Aaron Jacob's
Drive 15, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 juli 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016

pagina | 12

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
HEYNINGEN VAN, JEAN DBA SXM URBAN
GEAR & BARBER SHOP voorheen wonende
te FRONT STREET 101, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Mei 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
IMCARIDOM N.V. voorheen wonende te
ORGAN PIPE CACTUS ROAD 20, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Simon
Enterprises N.V. DBA QQ Seafood Bar &
Restaurant voorheen wonende te
Cannegieter Street 67, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13
juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Size
Wise N.V. DBA La Coste Boutique
voorheen wonende te Front Street z/n,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
INTEGRATED ASSET MANAGEMENT B.V.
voorheen wonende te JUANCHO
YRAUSQUIN BLVD 79, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
augustus 2016, 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 22 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antione
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan ISAAC,
MARCUS voorheen wonende te
WATERFRONT ROAD 23-F COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
juli 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,
David Antione,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
St.Maarten Courier Saervices N.V.
voorheen wonende te A. Th. Illidge Road #
79--B, Lower Princess Quarter, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juli 2016, 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 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Talma
International N.V. voorheen wonende te
Front Street 105, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 Juni 2016, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
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 22 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan J & S
PLUMBING N.V. voorheen wonende te
AARON JACOB'S DRIVE 6, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
juli 2016, 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 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
KITCHENS ALACARTE N.V. voorheen
wonende te AIRPORT ROAD 29-C, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Doesjika Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Thomas-Lopez, Maureen Claudine dba
Fantastic Bar voorheen wonende te A. Th.
Illidge Road # 94, Lower Princess
Quarter, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 22 juli 2016, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Tropic
Electronics N.V. voorheen wonende te
Front Street, Suite 3 31-b, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan LEON
DE, DEMETRIO DBA D.D.L. GENERAL
CONSTRUCTION voorheen wonende te
UNION ROAD 111, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juli 2016, 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 27 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Warner,
Lloyd L. voorheen wonende te Saba Drive
z/n Lower Princess Quarter, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
Juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

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

JSGT PRIVATE FOUNDATION

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 Juni
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan United
Agencies N.V. DBA Starlight Electronics
voorheen wonende te Front Street z/n,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 5 januari 2016
te ontbinden.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 11 augustus
2015 te ontbinden.
De Vereffenaar

POPPYBEACH PRIVATE FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

De Vereffenaar

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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MICHAEL’S STEAKHOUSE N.V.

COCO PRIVATE FUND FOUNDATION

(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie

In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten

Bij besluit van de op 25 juni 2016 gehouden
buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is
besloten tot ontbinding
der vennoostschap per 27 juli 2016.
Het plan van uitkering light ter inzage bij het
Handelsregister en ten
kantore van de vennoostschap.

Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 5 januari 2016
te ontbinden.
De Vereffenaar

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 283-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Vincent Patrick Anthony RAPHAELA werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van
zijn dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 283-16MB/JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 11-07-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 345-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Urvin Albert Iljanov SJEN-LIEP-SHI werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van
zijn dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 345-16MB/JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 11-07-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 348-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Harvey Errol ROMMY werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van zijn dienstverband
aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in
artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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No. 348-16MB/JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 11-07-2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 267- 16/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Vivica Daniella Amory werkzaam bij de dienst Douane, wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 267- 16/MB JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 272- 16/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
De heer Jitney Albert Cornelis DORAN werkzaam bij de dienst Douane, wordt voor de duur van
het dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016

pagina | 26

NO 272- 16/MB JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 276- 16/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Isha Quvanka Lensy MARLIN werkzaam bij de dienst Douane, wordt voor de duur van
het dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 276- 16/MB JUS

rtikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 281- 16/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Mevrouw Tamala Samantha FRANCISCO werkzaam bij de dienst Douane, wordt voor de duur
van het dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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Datum: 5 augustus 2016
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NO 281- 16/MB JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016
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NO 289- 16/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
De heer Jordan Soeamin SANDIKRAMA werkzaam bij de dienst Douane, wordt voor de duur
van het dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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NO 289- 16/MB JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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Datum: 5 augustus 2016
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No. 269-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Dwylyn Dainna WILLIAMS werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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No. 269-16MB/JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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Datum: 5 augustus 2016
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No. 274-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
David KARTOPAWIRO werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het dienstverband
aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in
artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 279-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Jeandaline Irene Caroline MARTINA werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van
het dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 285-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Sjouke Dennis Mondale HAZEL werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo
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No. 287-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Franklin Simeon BERNADINA werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 16

Datum: 5 augustus 2016

pagina | 42
No. 287-16MB/JUS

Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 268-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Luciën Glenn EIJNDHOVEN werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van zijn
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 297-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Shayron Regino Renato MARTINA werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 293-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Sharicia Regina LABEGA werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 295-16MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van
politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Catherine Casandra HUGGINS werkzaam bij de dienst Douane wordt voor de duur van het
dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en
uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon
agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van
Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is
gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard
van die klachten.
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 20 juni 2016
De Minister van Justitie,

Edson G. Kirindongo

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint
Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

June 2016
(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
30-Jun-16 31-May-16

Liabilities

3,686.0
993.9
2,675.8
16.4

16.1
81.8
-65.6
0.0

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

640.4

25.2

Domestic liabilities

420.8
420.8

-69.0
-69.0

2,951.2

28.2

Currency in circulation

456.1

-0.5

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

474.9
381.8
27.4
65.3
0.4

55.7
60.7
-5.0
0.0
0.0

1,887.7
528.2
240.4
1,119.1

-23.6
-33.9
-0.3
10.6

132.5
78.1
54.5

-3.4
-2.5
-0.9

954.3

82.2

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

152.6
152.6

34.7
34.7

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

Claims on other sectors
Other assets

487.8
487.8

-9.5
-9.5

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

Total assets

4,326.4

41.4

Difference
compared to
30-Jun-16 31-May-16

Total liabilities

4,326.4

41.4

In June 2016, the surplus in the money market tightened. This tightening was largely the result of
an increase of NAf.10.6 million in the amount of required reserves due to the higher base amount1
upon which it is calculated. The reserve requirement percentage remained unchanged at 18.00%.
The tightened money market was reflected by a decrease in base money 2 (NAf.34.4 million) due to
a decline in the current account balances of the commercial banks (NAf.33.9 million). The decline
in the current account balances was largely the result of the net purchase of foreign exchange at
the Bank combined with the rise in the required reserves and the payment of license fees to the
Bank. In addition, the Bank provided short-term liquidity to the commercial banks during the
month of June 2016, reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by
NAf.34.7 million.
The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.69.0 million due mainly to the purchase of
debt securities through the account of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations
(BZK) which were issued by the government of Curaçao. Furthermore, the depreciation of the
British Pound caused by the referendum result in the United Kingdom to leave the European Union
resulted in a drop of the value of the deposits of an international bank placed under the
emergency measure (NAf.11.6 million). This drop in deposits combined with the net sale of foreign

1
2

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.
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exchange to the commercial banks largely explain the decline by NAf.65.6 million in the item
“Official reserves.”
The net position of the governments with the Bank improved by NAf.55.7 million due to an
increase in the deposits of the government of Curaçao related mainly to the aforementioned
issuance of debt securities. By contrast, the deposits of the government of Sint Maarten dropped
due to transfers towards its accounts at the commercial banks.
Furthermore, the item “Claims on other sectors” decreased by NAf.9.5 million due to, among other
things, the payment of license fees and the repayment of debt securities held by the Bank that
were issued by Integrated Utility Holding N.V.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.81.8 million as a
result of a higher market value at the balance sheet date compared to the end of May 2016. 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 20, 2016
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

