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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 13 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
ADVANCED CARRIBEAN NETWORK OF
SXM N.V. voorheen wonende te W.G.
BUNCAMPER ROAD 33, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
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 APATSI
2 N.V., ROCHESTER ALFRED LENOX DBA
ARMORGUARD PATROL & TECHNICAL
SERV. voorheen wonende te W.J. NISBETH
ROAD 46, 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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 Mercury
Cruises N.V. voorheen wonende te c/o
French Quarter 169 St. Martin F.W.I.,
Dawn Beach Estate 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 Mike &
Inga Enterprises N.V. DBA The Snack
Trap voorheen wonende te Bobby's
Marina, JUA P.O Box 383, 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
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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 20 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
AQUASKY N.V. voorheen wonende te BACK
STREET 28, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 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 12 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
ARELLANO QUISPE, JUAN BENITO
voorheen wonende te UNION ROAD 109,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
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,
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 20 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 Min,
Mai Wei DBA Sea Breeze Restaurant
voorheen wonende te Welgelegen Road
20, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 Ming
Wah N.V. voorheen wonende te Fort
Willem Road 20, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 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 13 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 ARNO
MARINE SXM N.V voorheen wonende te LA
PALAPA CENTER UNIT, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
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 20 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
ASOCIACION DE DOMINICANOS UNIDOS
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE
ROAD 80, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 31 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

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 18 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
Mirchandani Lal. (Directeur) Sadiki N.V.
DBA The Barrel Tax Free Liquor Tobacco
voorheen wonende te Old Street 3 c/o The
Barrel, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 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 Mok,
Chung Yen voorheen wonende te Welfare
Road 91d, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 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
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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 18 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 AZALEE
N.V. voorheen wonende te OLD STREET
196, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 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
BALFOUR BEATTY N.V. voorheen wonende
te , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 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 Nefe
N.V. DBA Edris's Fabrics And Notions
voorheen wonende te Cannegieter Street
32, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 O.P.M.
Holding L.T.D. voorheen wonende te Otter
Drive 6, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 06 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 27 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
BENEDIK ENTERPRISES N.V. DBA P/A
MRS BENEDICTE M.C. LE MASNE-DE
CHERMONT voorheen wonende te FRONT
STREET 121-A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 13 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 BLEU
BAMBOO N.V. DBA LA CASA-AUTO-ACC
CONSULTANCY N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD 75, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 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
Paradise Beauty Outlet DBA voorheen
wonende te Union Road, Unit 1 139, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
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 15 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 Pelican
Beach Resort N.V. voorheen wonende te
Billy Folly 25 P.O. Box 346, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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 14 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
CHICKEN EXPRESS N.V. voorheen
wonende te E.C. RICHARDSON STREET 25,
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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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
CHRISTOPHER TRUCKING N.V. voorheen
wonende te VALLEY DRIVE 4, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 27 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,
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 15 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 Pelican
Resort Club, The Management Company
N.V. voorheen wonende te Billy Folly 25,
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 22 Juli
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 Pizza
Colebay N.V voorheen wonende te Union
Road 110-d, thans zonder bekende woonof 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

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
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 18 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 CIRE
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
L.B. SCOT ROAD 131, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
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 18 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 COHIBA
LIQUORS & TOBACCO N.V. voorheen
wonende te OLD STREET 117, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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 Port De
Plaisance Marina N.V. DBA K.P.M.G.
Meijburg & CO voorheen wonende te
Union Road 50, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 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 22 Juli
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 Prema
Holdings N.V. voorheen wonende te Back
Street 21, 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,
Casper Jones,
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 18 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 CRUZ,
BIENVENIDO DE LA voorheen wonende te
TIGER ROAD 15, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 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 13 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
CRYSTAL RENTING N.V. voorheen
wonende te WELLSBURG STREET 1, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 November 2011, 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 18 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
Premium Brands N.V. voorheen wonende
te Old Street 122, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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, Casper Jones
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan PrensaSantana,Yvellisse DBA Yomaira Beauty
Salon voorheen wonende te C.A.
Cannegieter Street 58, 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,
Casper Jones,
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 20 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 DIR.
BOBB-DECOCK C.F. AANSPRAKELIJK
GESTELD: SURFBIKKERS
INTERNATIONAL N.V. voorheen wonende
te LITTLE DIVI BEACH RESORT, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
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 20 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
DOMIMAGE VIDEO MUSIC PRODUCTION
N.V. voorheen wonende te BUNCAMPER
ROAD, OVER THE BANK LANE 2, APT 49,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31
Mei 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 15 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
Qualitime Too N.V. voorheen wonende te
Bush Road 70 APT. F, 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,
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 20 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
Ramdhanny, Savitri voorheen wonende
te , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 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 19 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
ENERGIZER N.V. voorheen wonende te
CHAMELEON DRIVE 20, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
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 13 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
EUROMOD N.V. voorheen wonende te
UNION ROAD 153, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 Mei 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,
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 13 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
Ramirez, Rufina voorheen wonende te
Carnelian Drive 1-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.
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 13 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, lionel Scott
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
Regales,Winston R.A. DBA Damaris
Unisex Beauty Salon voorheen wonende
te W.G. Buncamper Road 4, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
Januari 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
lionel Scott,
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 13 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 GARAGE
ST. MARTIN N.V. DBA INFINITY POWER
SYSTEMS voorheen wonende te UNION
ROAD 88, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 11 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 13 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, lionel Scott
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan
GOBERDAN, HEMWATTIE voorheen
wonende te PIGEON PEA ROAD Z/N,
SOUTH REWARD, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 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
Rekhasuresh Lalwani N.V. DBA RDS
Gems International voorheen wonende te
Front Street 69-b, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 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,
lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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
Richardson, Maria Agustina voorheen
wonende te Macrome Drive 20, 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.
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 01
Augustus 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
HALF PRICE N.V. DBA BEAUTY 1 voorheen
wonende te BUSH ROAD 71, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
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 15 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
HEYNINGEN VAN, IRINUS DBA WHITE
TRUCKING SERVICE voorheen wonende te
BUSH ROAD 31, 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.

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

AANKONDIGING

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 13 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, lionel Scott
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan Rivera
Espinosa, Rafael voorheen wonende te
Tamarinde Steeg 8-a, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
Januari 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 18 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 Rob
Marine N.V. voorheen wonende te
Wellington Road 3, Cole Bay, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
Juni 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
lionel Scott,
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 19 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 HOOKUP EMPLOYMENT AGENCY voorheen
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD 11,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31
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 20 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 HOUSE
OF CHINA N.V. voorheen wonende te
LONGWALL ROAD 18, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 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
Roberts. Cecil Moses DBA C.M. Roberts
Welding Construction voorheen wonende
te A. TH. Illidge Road 12, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31
Mei 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 20 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 Roura,
Jaime Rosell voorheen wonende te Old
Street 23, 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,
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 18 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 HUIS
EN TUIN N.V. voorheen wonende te
FREEPORT PLAZA SUIT 21 A-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
Februari 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 13 Juli
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, lionel Scott
deurwaarder der belastingen te St. Maarten
op verzoek van de Ontvanger, aan IVEY,
LORETTA voorheen wonende te HULDA B.
RICHARDSON ROAD 12, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
December 2015, 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,
lionel Scott,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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
Sageluke Bioenergy Consulting Center
voorheen wonende te Little Bay Road Unit
147, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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 Sfizio
N.V. DBA Pinocchio voorheen wonende te
Billy Folly Road 3-f, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 15 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
JAHENECO REALTY N.V. voorheen
wonende te BUSH ROAD 24, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 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
JAKOBUS, GERSON ADRIANO voorheen
wonende te FORT WILLEM ROAD 51-A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
Maart 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 20 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 SGS St.
Eustatius N.V. voorheen wonende te Back
Bay - Point Blanche, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 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 12 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 Sied
Properties N.V. voorheen wonende te Billy
Folly Road 3-c, 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.

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

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 12 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 JEANBAPTISTE, DUNA voorheen wonende te
UNION ROAD 107, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 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 13 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
KILDARE PROPERTIES voorheen wonende
te BEACONHILL ROAD 2, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
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 19 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 Singh,
Tirbhuwan voorheen wonende te
Barbados Drive 73, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 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 12 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 Sun
Distributors N.V. DBA Pain De Sucre
voorheen wonende te Billy Folly Road 37,
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.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 20 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 KNOW
HOW SERVICES N.V. voorheen wonende te
CHERRYNUT ROAD 23, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
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 18 Juli
2016, 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
KOEIMAN, GREGORIO PEDRO voorheen
wonende te P.O. BOX 514, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
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,
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 13 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 Super
Sports Line N.V. DBA Beach & Co At
Cinnamon Grove voorheen wonende te
Maho Shopping Center 9, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
Juli 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
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 12 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 SV
Development N.V. voorheen wonende te
Airport Road, La Palapa Unit 7, 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.
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 13 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
KOOKAMANGA'S FAMILY CENTER B.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD 64,
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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 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
LAGUERRE, HOREL DBA H.L. PEST
CONTROLE / NEW GENERATIONS BAR &
REST. voorheen wonende te A. TH.
ILLIDGE ROAD 24, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

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 18 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 The
Dutch Delft Blue Gallery N.V. voorheen
wonende te Old Street 104, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 The
Palace Beauty & Nails Center N.V.
voorheen wonende te C.A. Cannegieter
Street 57, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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 12 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
LIMONEAUX SUPERMARKET N.V. DBA
FOOD FAIR voorheen wonende te JOHAN
VERMEER STRAAT 2, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 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 18 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
LOUNESS N.V. DBA ITALIAN SHOES
voorheen wonende te OLD STREET 111,
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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 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 The
Pilot House Corporation N.V. DBA
Caribbean Grove Real Estate voorheen
wonende te Billy Folly 25, 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.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjika Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 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 Union
Island Import-Export N.V. voorheen
wonende te Old Street 114, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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 LOVE
TO LOUNGE SXM DBA KIWI BAR &
RESTAURANT voorheen wonende te
AIRPORT ROAD 23, 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 19 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 MARINE
MANAGEMENT CONSULTING N.V.
voorheen wonende te SR. MODESTA ROAD
21, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 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

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 20 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 Villar,
Salguedo Del M. voorheen wonende te
Fort Willem Drive z/n, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
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 12 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
Wilfredo Juan Arhitekt Studio N.V.
voorheen wonende te Calabash Drive 5,
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,
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 20 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 MAROLI
N.V. DBA AMAZONE voorheen wonende te
OLD STREET 106, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 MAYOR,
JOSEFINO voorheen wonende te CARIBOU
DRIVE 4, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 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

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 19 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 Wulodi
N.V. voorheen wonende te Chesterfield 7,
Great Bay Marina, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 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 12 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 Yacht
Club At Port De Plaisance voorheen
wonende te Union Road 65, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
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,
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 19 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 MC
CLYMONT, JENNIFER ROSEMARIE
voorheen wonende te MANJACK DRIVE 1D, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 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 13 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
MENDEZ DIAZ, JUANA IRIS 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. 10 December 2015, 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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

ECHTSCHEIDING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 Ysabel,
Fausto B. voorheen wonende te Mount
William Hill Drive 84, 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.

Bij exploot dd. 4de augustus 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier,
ten verzoeke van Juliette Bique, wonende
op St.Maarten aan Andy Anderson George,
wonende
te
Quartier
d’Orlean,aldaar
BETEKEND een grosse van een VONNIS (E
08/2016) van het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St.Maarten , van 16 mei 2016,
waarbij de echtscheiding tussen partijen
voornoemd is uitgesproken met bevel van
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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OPROEPING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 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 Z-Craft
Import & Export N.V. voorheen wonende
te Lowlands 31, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 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

Bij exploot dd. 9 augustus 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier. Opgeroepen:
Arnold
Hassell,
Martha
Hassell,
Catherine
Gordon-Scot,
Abraham
Hassell
en
Elizibeth Simmons, zonder bekende woon
of verblijfplaats, aan de om op dinsdag de
16
uagustus
2016
te
09:00
uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht
in eerste aanleg op het eiland SABA, ten
Gouvernements Gebouw in de Bottom, Saba
te verschijnen, voor de behandeling van
vorenbedoelde zaak Hilton Branch Hassell,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris
mr. Marlene Mingo, kantoorhoudende in de
FourEss Building, Suite 4D, aan de
Emmaplein, te Philipsburg, Alhier (AR 10/16)
De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING
Bij exploot dd. 9 augustus 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie,
heb ik, Solange M. APON, deurwaarder op St.
Maarten, alhier. Opgeroepen:
Arnold
Hassell,
Martha
Hassell,
Catherine
Gordon-Scot,
Abraham
Hassell
en
Elizibeth Simmons, zonder bekende woon
of verblijfplaats, aan de om op dinsdag de
16
augustus
2016
te
09:00
uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht
in eerste aanleg op het eiland SABA, ten
Gouvernements Gebouw in de Bottom, Saba
te verschijnen, voor de behandeling van
vorenbedoelde zaak Maria Liberia-Peters,
gedomicilieerd ten kantore van de notaris
mr. Marlene Mingo, kantoorhoudende in de
FourEss Building, Suite 4D, aan de
Emmaplein, te Philipsburg, Alhier (AR 09/16)
De deurwaarder S.M. APON

ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 16 mei 2016,
door de E.A. heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Rollins Charles wonende op
St.Maarten en Keturah Rebecca King,
wonende op St. Maarten, is uitgesproken
de echtscheiding tussen partijen
voornoemd (E 10/15).

De deurwaarder,
S.M. APON

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 17

Datum: 19 augustus 2016

pagina | 25|

A A N K O N D I G I N G:

AANKONDIGING

Bij exploit van de 10de augustus 2016, heb
ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het
G.E.A., Sint Maarten, van de 4de augustus
2016, OPGEROEPEN:
JACKY BENMOHA, BUILDING MATERIALS
UNLIMITED
N.V. & MALCOLM SERVICES N.V., zonder
bekende vestigingswoon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor
de terechtzitting van:
dinsdag de 15de november 2016, des
voormiddags te 08.30 uur,
ten Raadhuize te Phillipsburg, ten einde op
de door: BLEU AZUR
APT. LTD. & CHARLY DAHAN,
gedomicilieerd op Sint Maarten
aan de Welfare Road # 68 ten kantore van
de advokaat mr. L.G.J.
Berman, tegen hen ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 83/16

Bij exploit van de 8ste augustus 2016,
waarvan een afschrift is
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint
Maarten, heb ik,
Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het
Gerecht op Sint Maarten,
ten verzoeke van GAIL DOROTHY GEORGE,
gedomicilieerd
op Sint Maarten aan de Kudu Drive #2 ten
kantore van de advokaat
mr. J.G. Snow aan JUDITH MOUIAL,
SARAH MOUIAL &
RACHEL MOUIAL, zonder bekende woon-en
of verblijfplaats
op Sint Maarten, betekend de grosse van een
aanvullend vonnis
dd. 14 juli 2016 met bevel om aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.

De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell

A.A N K O N D I G I N G
Bij exploit van de 10de augustus 2016, heb
ik, Ervin A. Arrindell,
deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg
van Sint Maarten,
gevolggevende aan een beschikking van de
E.A. Heer Rechter in het
G.E.A., Sint Maarten, van de 2de augustus
2016, OPGEROEPEN:
URIAS LINCOLN BARDOO, zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting
van: dinsdag de 15de
november 2016, des voormiddags te
08.30 uur, ten Raadhuize te
Phillipsburg, ten einde op de door: BOBBY’S
MEGAYARD B.V.,
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Rhine
Road # 36 ten kantore
van de advokaat mr. K. Huisman, tegen hem
ingestelde vordering te
antwoorden.
A.R. No: 85/16
De deurwaarder voornoemd,
E.A. Arrindell.
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No. 2016/1779

LANDSBESLUIT
Van de 9 augustus 2016 , no. LB-16/0637

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
dat bij landsbesluit op 30 juni 2016 een aantal leden van het Centraal Stembureau zijn
afgetreden en benoemd;
dat desondanks dit landsbesluit nog een openstaande vacature is voor lid van het Centraal
Stembureau;
dat door de benoemingscommissie bij brief van 21 juni 2016 de heer Bas van den Bosch
wordt voorgedragen om de openstaande vacature als lid van het Centraal Stembureau in
te vullen;
Gelet op:
artikelen 12 van de Kiesverordening;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Bas van den Bosch voor een periode van 7 jaren te benoemen als lid van het Centraal
Stembureau.
Artikel 2
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot
en met 30 juni 2016.
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 9 augustus 2016
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
9 augustus 2016
Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen
belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Algemene Zaken, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.
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No. 2016/1794

LANDSBESLUIT
Van de 15 augustus 2016, no. LB-16/0662

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
dat bij brief van 28 maart 2016 de heer Clarence A. Richardson, verzocht heeft om af te
treden als lid van het Centraal Stembureau;
dat bij landsbesluit op 30 juni 2016 een aantal leden van het Centraal Stembureau is
afgetreden en benoemd;
dat het ontslag van de heer Clarence A. Richardson niet in voornoemd landsbesluit is
meegenomen;
dat door de benoemingscommissie bij brief van 11 augustus 2016 de heer Anastacio Baker
wordt voorgedragen om de openstaande vacature als lid van het Centraal Stembureau in
te vullen;
Gelet op:
artikelen 12 en 17 van de Kiesverordening;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de heer Clarence A. Richardson wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend als lid van
het Centraal Stembureau.
Artikel 2
De heer Anastacio Baker voor een periode van 7 jaren te benoemen als lid van het Centraal
Stembureau.
Artikel 3
3. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot
en met 30 juni 2016.
4. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 15 augustus 2016
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Algemene Zaken
d.d. 16 augustus 2016
Bezwaar: Op grond van de artikelen 54 en 55 van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak, kunnen
belanghebbenden tegen dit landsbesluit een beroepschrift indienen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Algemene Zaken, binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is gegeven.
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No. 1811/2016

SINT MAARTEN
MINISTERIAL DECREE
The Minister of Public Health, Social Development and Labor
No: AUG 12,2016
Considering:
-

-

-

-

The decision by the Sint Maarten Government made in February 2016 to stop
processing and issuing employment permits to adult entertainment clubs for fear of
facilitating human trafficking;
The decisions of the Court of First Instance dated May 27, 2016 (KG 2016/12 and
LAR 44/2016) in connection with the court case filed by a group of adult
entertainment clubs on Sint Maarten against Country Sint Maarten and the Minster
of VSA regarding this decision;
By means of this Ministerial Decision transitional requirements are established for
the continuance of granting employment permits as an administrative tool in this
business branch to workers in the adult entertainment industry in Sint Maarten,
while securing this business industry as well as the economy and safety in Sint
Maarten;
The core purpose of these interim requirements is to limit and prevent possible
inhumane treatment of the adult entertainment worker in Sint Maarten in
connection with possible human trade.

Based on:
Article 4, paragraph 1 of the Landsverordening Arbeid Vreemdelingen, and the current
policy document, named: Notitie m.b.t. toepassing nieuwe beleidsregels bij de
behandeling van aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen voor ‘commerciele seks
werkers’, (date of publication: no. 14, July 11, 2014 in the National Gazette of Sint
Maarten).
In light of:
Article 2:239 of the Penal Code of Sint Maarten (AB 2013, GT no. 2)
HAS DECIDED
that the following policy requirements are applicable in addition to the existing
policy when requesting an employment permit for a worker in the adult
entertainment industry:
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Article 1
An adult entertainment worker is an exotic dancer, animeermeisje or sex worker.
a) Exotic Dancer: male/female dancing in front of an audience while performing sexual
suggestive movements;
b) Animeermeisje: a female who tempts or seduces customers to consume beverages and
other products/services available at the establishment;
c) Sex worker: male/female who has sex against payment.
Article 2
a)

b)
c)

d)

e)

The adult entertainment club (owner) is not allowed to provide monetary loans to
the adult entertainment worker prior to her/his arrival in Sint Maarten, with the
purpose of creating financial dependency of the worker which will place her/him
in a vulnerable position;
A copy of the adult entertainment worker’s criminal record (not older than 3
months) must be submitted;
A recent statement from a medical specialist/doctor (not older than 2 months)
must be submitted with the application or before the adult entertainment worker
arrives in Sint Maarten;
The signed labor agreement between the adult entertainment worker and the club
owner in English and one copy in the language the adult entertainment worker
understands must be submitted, which complies with the applicable labor laws in Sint
Maarten and includes a consent clause, clear job description, work hours as well as an
outline of the adult entertainment worker’s rights and obligations;
A separate signed lease agreement between the adult club (owner) and the adult
entertainment worker must be submitted concerning her/his living
accommodation at the establishment of the adult entertainment club;

Article 3
The rights and obligations of the adult entertainment worker are:
a)

The adult entertainment worker should be minimum 21 years of age;

b)

The adult entertainment worker is obligated to have a valid medical
insurance for the duration of her/his contract;
The labor agreement must stipulate that the adult entertainment worker
knows and fully agrees she/he is coming to Sint Maarten out of her/his own
free will and that the work will consist of adult entertainment in the
establishment of the club owner;
The adult entertainment worker cannot and shall not be forced to perform
sexual acts or undergo inhumane treatment against her/his own free will;
The adult entertainment worker must be provided with adequate safety and
security measures at the establishment of the club owner;
The adult entertainment worker has the right to prematurely terminate the
agreement with the adult entertainment club (owner) and must be free to
leave the establishment out of her/his own free will;
The adult entertainment worker must be able to return to her/his country of
origin on her/his own expense prior to the expiration of her/his permit;

c)

d)
e)
f)

g)
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h)
i)

j)

The passport, other personal identification and travel documents must
remain in the possession of the adult entertainment worker at all times;
The adult entertainment worker must be informed by the club owner in
parties’ agreement that she/he can file a complaint and report to the “human
trafficking hotline” (tel. # 542 1553 or naticotip@gmail.com) in case she/he
is in need of assistance, is being abused or exploited.
The adult entertainment worker must have medical check-ups in accordance
with the health certification card issued by government.

Article 4
The Inspectorate of VSA will execute monthly checks in the establishment of the club owner.
Article 5
This Ministerial decree will be publicized in the National Gazette and goes into effect as of the
day of its publication.
__________________________
Emil Lee,
Minister of Public Health,
Social Development and Labour
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Aanschrijving inzake van ambtshalve vermindering van belastingaanslagen
In artikel 12, tweede lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) wordt
de ambtshalve vermindering van belastingaanslagen geregeld. Hierin wordt onder andere bepaald
dat een door de belastingplichtige als onjuist aangemerkte belastingaanslag door de Inspecteur
ambtshalve kan worden verminderd binnen vijf jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen (hierna: LBHAM), kan worden bepaald dat een
dergelijke ambtshalve vermindering kan worden verleend tot tien jaar na het ontstaan van de
belastingschuld indien de vermindering een in dat landsbesluit bepaald bedrag overschrijdt. Een
dergelijke LBHAM is echter tot dusver nooit vastgesteld.
De toepassing van deze wettelijke bepaling werkt belemmerend zowel wat betreft de daarin
opgenomen termijn van vijf jaar als voor de soort belastingaanslagen die ambtshalve door de
Inspecteur kunnen worden verminderd. De termijn voor ambtshalve vermindering van vijf jaar is
gebaseerd op de termijn die in een Nederlands besluit werd gehanteerd. Hierbij moet worden
vermeld dat Nederland voor de aanslagbelastingen een aanslagtermijn van drie jaren kent. Sint
Maarten kent evenwel een aanslagtermijn van vijf jaren. Als de Inspecteur een aanslag oplegt aan
het eind van de aanslagtermijn, dan is de termijn voor een ambtshalve vermindering reeds
verstreken, voordat de bezwaartermijn verstrijkt. Hierbij speelt ook nog dat de invordering van
belastingen niet altijd tijdig opgestart wordt, waardoor belastingplichtigen soms laat
geconfronteerd worden met opgelegde aanslagen. Verder is het huidige artikel 12, tweede lid, ALL,
gelet op de plaats waarop het in de wet is opgenomen (afdeling 2, “Heffing bij wege van aanslag”),
alleen van toepassing op aanslagbelastingen.
Om deze redenen wordt voorgesteld om de tekst van artikel 12, tweede lid, ALL te laten vervallen
en die op te nemen in een nieuw artikel in de ALL, omdat dit dan van toepassing is op alle
belastingaanslagen. Daartoe wordt binnenkort een ontwerp van een wijzigingsverordening
ingediend. Hierin wordt voorgesteld de termijn voor ambtshalve vermindering te stellen op 10
jaren. Toegevoegd wordt, dat ook in de belastingverordening voorziene verminderingen,
ontheffingen en teruggaven ambtshalve verleend kunnen worden. De tekst wordt anders
geformuleerd zonder dat hiermee verder een inhoudelijke wijziging wordt beoogd. Het gaat er
immers niet om dat een belastingplichtige een aanslag als onjuist aanmerkt, maar dat de
Inspecteur ervan overtuigd is dat een aanslag onjuist is. Verder wordt een tweede lid toegevoegd
voor de belastingen die op aangifte worden voldaan of afgedragen. Naar de huidige tekst kunnen
alleen onjuiste aanslagen ambtshalve verminderd worden. Er is echter geen reden om
loonbelasting, winstbelasting of Belasting op bedrijfsomzetten niet te restitueren als komt vast te
staan dat te veel betaald is.
Vooruitlopend op deze wetswijziging keur ik goed dat de Inspecteur met onmiddellijke ingang
belastingaanslagen ambtshalve vermindert op basis van het in de ontwerpwijzigingsverordening
opgenomen artikel hieromtrent. Dat artikel luidt:
1. Een onjuiste belastingaanslag of beschikking kan door de Inspecteur ambtshalve worden
verminderd binnen tien jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Een in de
belastingverordening voorziene vermindering, ontheffing of teruggaaf kan door hem
ambtshalve worden verleend.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een onjuist
bedrag op aangifte heeft voldaan of afgedragen, of van wie een onjuist bedrag is ingehouden.
Nadrukkelijk zij hier vermeld dat het gaat om een bevoegdheid van de Inspecteur en niet om
een verplichting. De ambtshalve te verlenen vermindering van een belastingaanslag of
beschikking kan maximaal resulteren in een nihil aanslag of beschikking. Deze vermindering
kan niet leiden tot een negatieve aanslag of beschikking.
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De wettekst van het bovengenoemde artikel en het ontwerp van memorie van toelichting
daarop spreken immers uitdrukkelijk van de term “vermindering” en niet van “restitutie” of
“teruggave”.
Minister van Financiën
17 augustus 2016
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To the honorable Prime Minister, Mr. W. Marlin,
the honorable Minister of Education, Culture, Youth and Sports Affairs, Mrs. S. Jacobs
Clem Labega Square
Philipsburg, Sint Maarten
Philipsburg, June 8th, 2016
LETTER OF ADVICE
Our reference: SER /16/BP/39
Re: Letter of advice concerning remigration to Sint Maarten
Honorable Ministers,
Between February and August of 2015 the Social Economic Council (SER) in collaboration with the
University of St. Martin (USM) executed a scientific research regarding the decision making
process of highly educated Sint Maarteners abroad to return to Sint Maarten. The SER initiated this
research because the return of highly educated Sint Maarteners is economically and socially
important, but it is unclear which factors determine the decision of Sint Maarteners abroad to
return or not. The research and this advice aim to provide effective policies to increase the number
of highly educated Sint Maarteners returning to the island.
One of the drivers of social and economic development in a service based economy is education.
The government of Sint Maarten provides education for its youth on the island. However, this
investment in human capital development is lost when students graduate from secondary school
and emigrate to other countries, often for educational purposes, but don’t return. From the
perspective of country Sint Maarten, this is a brain drain and constitutes a loss. From the
perspective of the students, they follow their ambition to further their education; it is an
opportunity for them. The government of Sint Maarten rightfully supports students abroad with
study financing, and has an interest to see them return to the island to fill the demand for highly
educated labor. Next to this economic reason to stimulate remigration, the Sint Maarten
community on the island would be strengthened if more Sint Maarteners abroad would return.
The labor market in Sint Maarten requires highly educated workers which, often, the local labor
market can not provide. The Census in 2011 measured the educational attainment of the total
population. In Sint Maarten 1.5% of the population has a tertiary 2 (university master or higher)
education, and about 16% has a tertiary 1 (college, university bachelor, hbo) education.
Therefore, employers regularly attract foreign labor, and this creates tensions in society. The
evident solution is to have Sint Maarten graduate students return to Sint Maarten after their
education abroad to fill the demand for highly educated labor. But are they willing to return?
Which factors determine their intention to return? Are they received with open arms?
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Research report
The research report is attached to this letter of advice, and deals extensively with the research
method, the theory of planned behavior, the results, and how the determinants of remigration,
such as attitudes, subjective norms and perceived behavioral control, are weighed. The SER refers
to the research report for all these aspects; this letter of advice will only briefly mention the
research method and more fully discuss the main conclusions in relation to policies to stimulate
remigration of highly educated Sint Maarteners. This letter of advice leans fully on the research
report.
The SER is thankful for the assistance of the University St. Martin (USM) provided to the research.
The students of USM helped to find respondents for the online survey by using their personal
network of friends and family abroad, and collected data of secondary students in their final year
on the island.
The factors that determine the intention to remigrate
According to the theory of planned behavior, the intention to remigrate to Sint Maarten is
determined by three factors: the attitude, the social norm and the perceived behavioral control
regarding remigration. These factors were measured by different items, and each item was also
evaluated by the respondents. The attitude was measured with 8 items, the social norm with 4
items, and the perceived behavioral control with 18 items.
For example, regarding the attitude towards remigration respondents were asked if it is likely that
they will have more contact with their family if they return (one item), and how important more
contact with their family is to them (evaluation of the item). If both scores are high, then they
would have a high(er) score on the attitude towards remigration because the scores are multiplied.
The 8 items together show the attitude regarding remigration, and it shows which items are
positive or negative influences on remigration. The same reasoning is applicable for the social
norm and the perceived behavioral control. The SER refers to the research report for a full
explanation how these factors determine the intention to remigrate.
How was the research data collected?
The SER created an online survey to reach four different subgroups. In total, 266 respondents
fitted the subgroups and completed the survey.
1. Students who graduated from secondary school in Sint Maarten in 2015 (graduate
students).
2. Students who graduated from secondary school in Sint Maarten, and who are currently
studying abroad (students).
3. Persons who graduated from secondary school in Sint Maarten, who studied abroad, and
who returned to Sint Maarten (remigrants).
4. Persons who graduated from secondary school in Sint Maarten, who studied abroad, and
who now live/work abroad (non-returners).

Results of the research
The attitudes of the respondents towards remigration consist of beliefs and the evaluation of those
beliefs on 8 items. The data showed that the attitude towards remigration mostly is determined by
career opportunities (very negative), the appreciation of their expertise (positive) and the
opportunity to be close to family (positive).
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The social norms regarding remigration, the behaviors and opinions of friends and family, consists
of 4 items and the evaluation of those items by respondents. The influence of social norms on
remigration is limited. The data showed that family ties are important, but families and friends
don’t pressure respondents to return to Sint Maarten. This conveys that the choice to return is a
personal one, and each Sint Maartener needs to make up his or her own mind about remigration.
The SER interpret this as a sign of maturity of the population regarding this decision because
families have dealt with this question for generations.
The perceived behavioral control regarding remigration consists of the expectations of 18 items
and the evaluation of those expectations. The data showed that the perceived behavioral control
mostly is determined by a difficult job market (very negative), the recent economic and political
developments in Sint Maarten (negative), the financial expectations of living and working in Sint
Maarten (negative) and assisting parents regarding health/aging problems (positive).
Conclusion from the research
What was assumed by many Sint Maarteners can now be concluded through this scientific survey:
the job market and the quality of life that sufficient income from job opportunities bring are both
key for remigration. All other factors have less negative influence over the decision to remigrate.
The attitudes, social norms and perceived behavioral control together determine the ‘intention to
remigrate’, and this is the best predictor that remigration will actually takes place. The intention
to remigrate is relatively low among survey participants. This does not mean that the intention to
remigrate would necessarily remain at this level. Attitudes and especially the perceived behavioral
control are changeable determinants; they are formed in the minds of Sint Maarteners abroad.
The survey also included open questions. The open questions gave the respondents an opportunity
to express their opinion in their own words, and many stated that they needed jobs and a fair
chance to make a decent living in Sint Maarten (see Appendix A of the research report). These
answers also clearly communicated the frustration of the respondents. This indicates that Sint
Maarteners abroad are willing to remigrate, or are at least thinking about remigration, even
though the intension to remigrate remains relatively low. The intension to remigrate is relatively
low because the attitudes and perceived behavioral control regarding the job market are negative
even though their willingness to remigrate is apparent.

Moreover, respondents feel very involved with Sint Maarten and their family. 82 percent of the
respondents currently studying and working abroad still call Sint Maarten home. This should be
considered a strength for country Sint Maarten, and not a frustration to Sint Maarteners abroad
who are willing to remigrate but who expect that they will be unable to reach this goal.
Remigration is to certain extent also a window of opportunity in the lives of individual Sint
Maarteners abroad. The more years they spend abroad, the less likely it will be that they will
return. Once they are settled in another country with a job, housing and a family, remigration will
become increasingly unlikely.
Policies shaped by the perspective of Sint Maarteners abroad can make a difference. These policies
must be aimed to increase the access to the job market for Sint Maarteners abroad, and increase
the expectations of Sint Maarteners abroad that they will succeed in obtaining a job before they
settle or become disappointed regarding their chances on the Sint Maarten labor market. In other
words, before their window of opportunity closes. Any policy that serves this goal will have the
most influence on remigration. The policies should be aimed at students and persons working
abroad who graduated secondary school in Sint Maarten; the data shows that current secondary
students in Sint Maarten are not yet concerned with remigration.
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The SER is aware that, next to improvements of the access to the labor market of Sint Maarteners
abroad, the economy needs to produce sufficient opportunities for all. The research on remigration
shows that the opportunities on the local labor market also affect social well-being of Sint
Maarteners abroad.
Advice
Considering the above, the SER unanimously advises the government of Sint Maarten









to allocate resources to actively support highly educated Sint Maarteners abroad who are
willing to remigrate with practical information regarding the labor market. This should
include the creation of a database of highly educated Sint Maarteners abroad, and keeping
them informed about job opportunities in the public and private sector. On request
employers should be able to access the database to receive information on which persons
(skills) the database contains.
to cooperate with existing online platforms which serve the labor market in Sint Maarten.
If the demand for highly educated labor is transparent and accessible for Sint Maarteners
abroad, this will increase their expectations that they will be successful, and therefore will
increase remigration.
to cooperate with existing education institutions, relevant student associations, the cabinet
of the minister Plenipotentiary and other relevant organizations abroad to create
awareness of the new database and increase remigration.
Some incentives should be given to increase remigration of highly educated Sint
Maarteners abroad.
To increase awareness of existing incentives to return

Respectfully,
________________________
Oldine V. Bryson- Pantophlet
Chairwoman

___________________
Gerard M.C. Richardson
Secretary-general
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ANNOUNCEMENT IN CONFORMITY WITH ARTICLE 2:5 CIVIL CODE OF
SINT MAARTEN
(FORMERLY KNOWN AS CIVIL CODE OF NETHERLANDS ANTILLES) BY
CIVIL LAW NOTARY M.F. MINGO
FOR THE MONTHS OF APRIL, MAY, JUNE 2016
INCORPORATION OF COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY (in Dutch: "NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP")
APRIL
iELEVATE N.V.
April 18, 2016
Sint Maarten
ANGEL IMMO RENTAL N.V.
April 19, 2016
Sint Maarten
JIMMY JACK RENTALS N.V.
April 19, 2016
Sint Maarten
REGATTA GURU CO. N.V.
April 20, 2016
Sint Maarten
G’S CONSTRUCTION N.V.
April 22, 2015
Sint Maarten
CRAVE N.V.
April 22, 2016
Sint Maarten
EMIMAR N.V
April 22, 2016
Sint Maarten
RICKY RICARDO N.V.
April 22, 2016
Sint Maarten
MAY
PACIFIC ALLIANCE N.V.
May 9, 2016
Sint Maarten
LOUIS SEALING SYSTEN N.V.
May 9, 2016
Sint Maarten
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COMPLETE MAINTENANCE N.V.
May 10, 2016
Sint Maarten
UNIVERSAL LIGHT REAL ESTATE N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
GLOBAL LIGHT DEVELOPMENT CORPORATION N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
CHARLES MAINTENANCE SERVICES N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
ONORA N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
CLEAR SKY IMPORTS N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
CONSTRUCTIVE IDEAS INC. N.V.
May 24, 2016
Sint Maarten
WATER MANAGEMENT SYSTEMS & SERVICES N.V.
May 25, 2016
Sint Maarten
SERVICE FOOD PACKAGE N.V.
May 30, 2016
Sint Maarten
AGAPE ENTERPRISES N.V.
May 31, 2016
Sint Maarten
JUNE
CRT CONSTRUCTION DEVELOPMENT N.V.
June 7, 2016
Sint Maarten
PLD LB 19 N.V.
June 13, 2016
Sint Maarten
SUPER 2.3 MARKET NV
June 20, 2016
Sint Maarten
FINE TOUCH CONSTRUCTION NV
June 21, 2016
Sint Maarten
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I.U. FASHION N.V.
June 23, 2016
Sint Maarten
INCORPORATION OF COMPANIES WITH PRIVATE LIABILITY (in Dutch: "BESLOTEN
VENNOOTSCHAP")
APRIL
PEACH SNACK BAR BV
April 4, 2016
Sint Maarten
SOLUTION COOL B.V.
April 8, 2016
Sint Maarten
KREATIVE JUICES BV
April 8, 2016
Sint Maarten
ALL OVER B.V.
April 19, 2016
Sint Maarten
DOUBLE DUTCH B.V.
April 20, 2016
Sint Maarten
ORODDENT SINT MAARTEN BV
April 22, 2016
Sint Maarten
ANANTA REAL ESTATE HOLDING B.,V
April 22, 2016
Sint Maarten
MAY
NOTHMAYU B.V.
May 12, 2016
Sint Maarten
SOURCE OF INSPIRATIONAL LEARNING B.V.
May 25, 2016
Sint Maarten
I FURNITURE B.V.
May 26, 2016
Sint Maarten
NAAWUVIRGI B.V.
May 31, 2016
Sint Maarten
JUNE
J.A. SOLANO B.V.
June 2, 2016
Sint Maarten
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MALCOLM’S RENTAL B.V.
June 7, 2016
Sint Maarten
GENERAL CONSRUCTION SXM MANAGING & CONSULTING B.V
June 13, 2016
Sint Maarten
SEEDS OF KNOWLEDGE B.V.
June 15, 2016
Sint Maarten
VIRTUES B.V.
June 16, 2016
Sint Maarten
STEP IT UP A NOTCH BV
June 20, 2016
Sint Maarten
KATSIARYNA & GASTRONOMS BV
June 21, 2016
Sint Maarten
OFF ROAD SAFARI B.V.
June 23, 2016
Sint Maarten
PHAT DIVA’S B.V.
June 29, 2016
Sint Maarten
KAIROS UNIFORMS & LAUNDRY B.V.”
June 30, 2016
Sint Maarten
INCORPORATION OF FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTINGEN")
APRIL
INVENIO ACADEMY FOUNDATION
April 5, 2016
Sint Maarten
ISLAND MEDIA PLUS SXM FOUNDATION
April 20, 2016
Sint Maarten
JUNE
GATEWAY MINISTRIES INTERNATIONAL FOUNDATION
June 8, 2016
Sint Maarten
UNIVERSITY OF THE VIRGIN ISLANDS AT UNIVERSITY OF SINT MAARTEN FND
June 9, 2016
Sint Maarten
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ELEVATING LIVES FOUNDATION
June 15, 2016
Sint Maarten
INCORPORATION OF PRIVATE FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTING PARTICULIERE FONDS")
JUNE
PRIVATE FOUNDATION KATSIARYNA
June 21, 2016
Sint Maarten
INCORPORATION OF ASSOCIATIONS (in Dutch: "Vereniging")
STATUTE CHANGE OF ENTITES (in Dutch: "STATUTENWIJZIGING")
APRIL
STICHTING WELDADIGHEID SABA
April 1, 2016
Saba
SABA HEALTHCARE FOUNDATION
April 1, 2016
Saba
HYGIENITECH ST. MAARTEN N.V.
April 22, 2016
Sint Maarten
MAY
Sint Maarten
SINT MAARTEN MATERNITY CENTER N.V.
May 18, 2016
Sint Maarten
SEA & LEARN FOUNDATION
May 19, 2016
Sint Maarten
DIWAN RESTAURANT N.V.
May 19, 2016
Sint Maarten
JUNE
DR. J FOUNDATION
June 7, 2016
Sint Maarten
ROJATA N.V.
June 22, 2016
Sint Maarten
BY THE SEA PRIVATE FUND FOUNDATION
June 23, 2016
Sint Maarten
LIQUIDATION (in Dutch: "LIQUIDATIE")
EUROPE CARIBBEAN LINE (ECL) N.V. (I.L
June 7, 2016
Sint Maarten
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling.
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn
van de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

AB 2016, no. 41

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen van de 19de juli 2016
tot instelling van de Raad van
Onderwijs en Arbeidsmarkt
( Instellingslandsbesluit Raad van
Onderwijs en Arbeidsmarkt )

25 juli 2016

6 september 2016

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2016, no. 36

18 juli 2016

22 juli 2016

18 juli 2016

22 juli 2016

AB 2016, no. 40

Regeling van de Minister van
Algemene Zaken van 18 juli 2016,
tot wijziging van het
Sanctielandsbesluit
Beschikking van de Minister van
Algemene zaken van 18 juli 2016
tot vaststelling van een nationale
sanctielijst
Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic
and Telecommunications from
July 26 2016, to determine the
maximum wholesale price and
maximum retail prices for
petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

26 juli 2016

03 augustus 2016

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

AB 2016, no. 37

