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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 augustus
2017, 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 WILLIAMS
MARJORIE DBA FLEX MUSIC ROOM/ FLEX
TRAVEL AGENCY voorheen gevestigd te
BAHOE DRIVE # 4-E, CAPE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017,
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 augustus
2017, 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 PELICAN
LIMITED voorheen gevestigd te LA PALAPA
CENTER 7 & 8, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 juli 2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, 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
BASSARMAL'S N.V. DBA FREEPORTSCHOP
INTERSHOP
voorheen
gevestigd
te
EMMAPLEIN 9-B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 2017,
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 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BEST OF
NATURE voorheen gevestigd te CH. E. VOGES
STRAAT # 7, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 juli 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 TARDIEU,
CILIFFORD ANDERSON DBA BEST BY BEST
voorheen gevestigd te MAHOGANY TREE
DRIVE 3, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, 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 augustus
2017, 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 FITNESS
WAREHOUSE N.V. voorheen gevestigd te
CROWNE PLAZA # 137, UNION ROAD
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, 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 YEAH N.V.
DBA ACCESSORIZE voorheen gevestigd te
SECRETARIS
STEEG
UNIT
3,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 juli 2017, 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 02 augustus
2017, 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 TROPICAL
GARDEN CAFÉ N.V. voorheen gevestigd te
HENDRIKS STRAAT # 16, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 N.V.
BETONBOUW-BONAIRE,
BETONBOUW
CARIBBEAN
CONSTRUCTION
voorheen
gevestigd te VALLEY ESTATE ROAD # 34-B,
WEYMOUTH HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, 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 AZALEE N.V.
voorheen gevestigd te OLDSTREET # 196,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 SUBWAY ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te RHINE
ROAD # 21-A, MAHO PLAZA, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, 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 ZION
DELIVERANCE MINISTRY FOUNDATION
voorheen gevestigd te MANZANILLA STEEG
# 190, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 HOKSTAM
MARVIN AANSPRAKELIJK GESTELD VAN
AGILE VENTURES REGIONAL N.V. voorheen
gevestigd te OYSTERPOND ROAD # 26,
OYSTERPOND,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 NO LIMIT
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
78,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 juli 2017,
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
EARLSFERRY COMPANY LTD. N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
91,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 12 juni 2017, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 OLGIE
PEROGIES N.V. DBA OLGIE PEROGIES
BEACH BAR & RESTAURANT voorheen
gevestigd te LOODGIETERSTEEG # 1,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 RV.
HYDRAULIC
REPAIR
N.V.
voorheen
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 15,
LPQ, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
januari 2014, 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 augustus
2017, 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 LA PETITE
ACADEMY FOUNDATION voorheen gevestigd
te CORALITA ROAD # 16, MARCY'S FANCY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 augustus
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 W.T.G.
PRICE & ASSOCIATES N.V. voorheen
gevestigd te E.C. RICHARDSON STREET #
17, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 augustus 2017, 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 augustus
2017, 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 MONEY
SHOWROOM N.V. voorheen gevestigd te
W.J.A.
NISBETH
ROAD
#
57,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 MC
FASHION N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 november
2013, 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

AANKONDIGING
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 PANCAR
ENTERPRISES N.V DBA C/O FREDERICK
FLEMING & CO CERTIFIED ACCOUNTANTS
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 101,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 januari 2014, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MONDESIR
CESAR, ELSA CATALINA DBA ELSA'S
BEAUTY SALON voorheen gevestigd te
W.J.A. NISBETH ROAD # 29, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus
2017, 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 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST.
MAARTEN PROPERTY MANAGEMENT N.V.
voorheen gevestigd te W.J.A. NISBETH
ROAD # 73, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 WITH
ATTITUDE N.V. voorheen gevestigd te C.A.
CANNEGIETER
STREET
#
5
-A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 januari 2014, 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

AANKONDIGING
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 augustus
2017, 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
GUERISSAINT ROLDORT DBA CHRIST
PAINTING
voorheen
gevestigd
te
PINEAPPLE ROAD # 1, ST. PETERS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 augustus
2017, 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 14 augustus
2017, 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 VIVIENE
SUPPLIER N.V. voorheen gevestigd te C.A.
CANNEGIETER STREET # 14 UNIT 2-A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 augustus 2017, 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 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE DUTCH
DELFT BLUE GALLERY N.V. voorheen
gevestigd
te
OLDSTREET
#
104,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRESELLA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
W.J.A.
NISBETH
ROAD
Z/N,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.28 juli 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 LIRA
PROFESSIONEL CLEANING COMPANY N.V.
voorheen gevestigd te W.J.A. NISBETH
ROAD # 53, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 voorheen
wonende te BAHOE DRIVE # 4-E, CAPE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, 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 15 augustus
2017, 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 PELICAN
LIMITED voorheen wonende te LA PALAPA
CENTER 7 & 8, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juli 2017,
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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 TARDIEU,
CILIFFORD ANDERSON DBA BEST BY BEST
voorheen wonende te MAHOGANY TREE
DRIVE 3, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017, 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
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 augustus
2017, 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 BRYAN
ALEXIS
voorheen
wonende
te
GULF
SCALLOP DRIVE # 14, OYSTER POND,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
juli 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 RAXLEN
HAROLD
NEIL
voorheen
wonende
te
WELFARE ROAD # 64, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juli 2017,
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 augustus
2017, 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 MEYERS
JERREL ADONES voorheen wonende te FORT
WILLEM ROAD # 4, FORT WILLEM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 januari
2014, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 MC CURDY,
DONOVAN ANTHONY voorheen wonende te
A. TH. ILLIDGE ROAD # 111, LPQ, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 januari
2014, 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 augustus
2017, 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 VAN DEN
BOVENKAMP,
JAN
FREDDY
voorheen
wonende te LLAMA DRIVE # 2, CAY HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
juli 2017, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2017, 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 DESIR
ARIUS voorheen wonende te CATAPULT
DRIVE # 25, C UL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juli 2017,
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 24 juli 2017,
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 ESQUEA
ISABEL voorheen wonende te LONGWALL
ROAD # 14, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Bij exploot van 17e augustus 2017 van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op Sint Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend ,
is ten verzoeke van de RUDOLPHE LAMPE
wonende op Sint Maarten, gedomicilieerd ten
kantore van de advokaat mr. Zylena Bary aan
de DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN
WIJLEN FLORENCIA VERONICA WILLIAMS
zonder bekende woon of verblijfplaats binnen
en buiten Sint Maarten
BETEKEND de grosse van een vonnis van het
Gerecht in eerste aanleg, zittingsplaats
St.Maarten,
dd. 23 augustus 2016 ; AR 25/2016 met
bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen
De deurwaarder, Mark John Rabess

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Riathon
International Realty N.V. dba Summit Int'l
Realty voorheen wonende te Porto Cupecoy
Yacht Club Rhine Road z/n, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juli 2017,
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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2017, 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 Amical N.V.
voorheen wonende te Frontstreet # 13,
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2017, 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 16 augustus
2017, 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 Ancaster
Ventures Ltd voorheen wonende te Rhine
Road # 1, Low Lands, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2017, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
2017, 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 Caribbean
Blend N.V. voorheen wonende te Frontstreet
# 99, Philipsburg, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 2017,
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 Rechtsvorderingvan
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 Beach Mart
Television N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 72, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagenaan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
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 16 augustus
2017, 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 Rialto SXM
N.V. voorheen wonende te Cinnamon Road #
12, Maho Reef, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juli 2017, 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 16 augustus
2017, 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 Isle D'
Ivoire N.V. dba Premier Real Estate Sales
& Services (P.R.E.S.S.) voorheen wonende te
Cupe Coy Beach Hotel Rhine Road # 5,
Low Lands, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 juli 2017, 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, 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 Asicen N.V.
dba Caribbean Impex voorheen wonende te
Frontstreet # 96, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, 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 Everyting
Cool N.V. voorheen wonende te Frontstreet
# 97-B, Philipsburg, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 2017,
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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Bosscom
N.V. voorheen wonende te Cupe Coy Beach
Club # 216, Low Lands, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Latin Sugar
N.V. voorheen wonende te Welfare Road #
12 Apt B2-6, Billy Folly, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 augustus
2017, 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 Mr. A.
Betke, Managing Caribbean Duck Tours
voorheen wonende te Frontstreet Arcade #
8, Philipsburg, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2017, 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
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 augustus
2017, 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 Desai
Enteptiserse N.V, voorheen wonende te
Frontstreet # 5 Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, 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 16 augustus
2017, 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 Realty
World N.V. voorheen wonende te Welfare
Road # 62, Cole Bay, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Rojobee
N.V. voorheen wonende te Union Road # 41,
Cole Bay, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus
2017, 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 Dhiren
Enterprises N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 5 Unit 14, Philipsburg, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, 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 augustus
2017, 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 Classical
Enterprises N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 61, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Rob Marine
N.V. voorheen wonende te Wellington Road
#37, Cole Bay, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Latino
Fashion N.V. voorheen wonende te Rhine
Road # 48, Maho, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 Fematrans
N.V. voorheen wonende te Frontstreet # 7,
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2017, 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 augustus
2017, 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 Gara
Enterprises N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 7, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Romac
Financial Services N.V. voorheen wonende te
Welfare Road # 54, Cole Bay, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Lazarus
Auto Parts & Gagarage N.V. voorheen
wonende te Orange Grove Road # 3, Cole
Bay, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 augustus
2017, 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 Dhr Rene
Mathon als dir. French Jewels N.V. dba
Carat voorheen wonende te Frontstreet #
74, Philipsburg, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2017, 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
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 L.H.
Enterprises N.V. voorheen wonende te
Airport Road # 130B, Simpson Bay, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Latin Bakery
& Pastery N.V. voorheen wonende te Orange
Grove Road # 5-d, Cole Bay, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Rock 'N"
Rose Shoes N.V. voorheen wonende te Rhine
Road # 121, Unit 8/ Maho, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 Swastk N.V.
dba Gold Creation voorheen wonende te
Maho Plaza # 11, Maho, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus
2017, 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 augustus
2017, 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 House Stuff
N.V. american West India co voorheen
wonende te Frontstreet # 17, Philipsburg,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21
augustus 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 15 augustus
2017, 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 Chiarra N.V.
dba Jade Restaurant voorheen wonende te
Oysterpond Beach Resort, Beethoven
Road # 37, Cay Hill, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastinge

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 Vacation
Traders N.V. voorheen wonende te Radison
vacation villas, oyster Pond, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O' Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, 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 Captain Jack
Bar & Restaurant N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 13, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, 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 augustus
2017, 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 Palais Hindu
St. Maarten N.V. voorheen wonende te
Frontstreet # 30, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 Sunisland
N.V. voorheen wonende te Oyster bay Beach
Resort # 26, Emerald Merit, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus
2017, 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 augustus
2017, 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 Berdie's
Nest N.V. voorheen wonende te Oysterpond
Road # 153 / 176 Oysterpond, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, 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 BAB St.
Maarten N.V. (Bouwkundige Adviceburo)
voorheen wonende te Frontstreet # 30, Suit
63 B/C, Philipsburg, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus 2017,
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 augustus
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan La Perle Des
Caraibes
N.V.
voorheen
wonende
te
Frontstreet # 5, Unit 4, Philipsburg, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 augustus
2017, 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 Nereim N.V.
voorheen wonende te Emerald Merit Road #
3, Oyster Pond, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
14 augustus 2017, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 Standard
Trust Co. Als Directrice van Permance
Results Organization Management N.V.
voorheen wonende te Juancho Yrasquin Blvd
# 26, Unit 9, Philipsburg, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, 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 L.L.B. Anjali
Limited voorheen wonende te Frontstreet #
5, Philipsburg, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 augustus 2017, 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 augustus
2017, 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 CARDINAL
GIFT SHOP N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus
2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 SIGNATURE
ARVAND N.V. DBA SIGNATUR ARVAND
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 22, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 TRUE
SOLUTIONS N.V. voorheen wonende te
JUANCHO
YRASQUIN
BLVD
#
26,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 augustus 2017, 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus
2017, 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 RODICO
FASHION N.V. PEER voorheen wonende te
FRONTSTREET # 5, SPEETENS, UNIT 19A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 augustus 2017, 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 augustus
2017, 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 ORO DEL
SOL
N.V.
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET # 5, SUIT 5, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
augustus 2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 MASTER SKI
PILOU N.V. voorheen wonende te JUANCHO
YRASQUIN BLVD # 26, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
augustus 2017, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 STICHTING
PARTICULIER FONDS AL voorheen wonende
te JUANCHO YRASQUIN BLVD # 26,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 augustus 2017, 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
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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 augustus
2017, 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 CARIBBEAN
TROPICAL ICE CREAM N.V. DBA LA
TAVERNE
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET # 31, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus
2017, 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 augustus
2017, 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 Petrucciani,
Guy Joseph dba C/O Sunisland N.V.
voorheen wonende te Emerald Merit Road #
26, Oyster Pond, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Stam
Cornelia Wilhelmina voorheen wonende te
Rhine Road # 5, Low Lands, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Kijzer
Fabian Ulrich voorheen wonende te Reward
Road # 25, Reward, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
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
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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 21 augustus
2017, 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 Eusebio
Duverge Eusebia Margarita dba Angel
Held
voorheen
wonende
te
Juancho
Yrasquin Blvd # 11-p, Philipsburg, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 augustus
2017, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 augustus
2017, 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 Villareal-GilArias, Carmen L. voorheen wonende te
Juancho
Yrasquin
Blvd
#
11-a,
Philipsburg, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 augustus 2017, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 augustus
2017, 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 Page Donald
Jason voorheen wonende te Parra-Gras
Drive # 13, Cole Bay, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 augustus 2017,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

Bij exploot dd. 3de augustus 2017, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Eustatius, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder voor burgelijke zaken bij het
gerecht in eerste aanleg van St. Eustatius
wonende op St. Maarten, ten verzoeke van de
gezamelijke erven van Montclair Derick
Blijden, ten deze gedomicilieerd ten kantore
van mr. Reynolds Groeneveld aan Gregorio
Jesus Blijden & Betsy Blijden, zonder
bekende woon of verblijfplaats binnen of buiten
het Koninkrijk der Nederlanden, BETEKEND,
een grosse van een VONNIS (AR 13/2013)
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats
St. Eustatius, van 31 juni 2017, met het bevel
om binnen veertien (14) dagen na betekening
van gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder S.M. APON
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PALACEDA TOURS N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van de op 25 augustus 2017
gehouden buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders is
besloten tot ontbinding
der vennooostschap per 25 augustus 2017.
Het plan van uitkering light ter inzage bij het
Handelsregister en ten
kantore van de vennoostschap.
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CARIBNEST PRIVATE FUND FOUNDATION
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij beslissing van de vergadering van het
bestuurslid op 28 augustus 2017 er is besloten
om op te lossen de stichting voor 28 augustus
2017.
Het plan is ter inzage in het Handelregister en
bij Kantoren van de stichting.
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MINISTERIAL DECREE
Of June 28 2017
THE MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATION
Mandate Energy Regulator
Whereas:
-

-

-

-

the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication (hereinafter: TEATT)
is tasked with the regulation and oversight of the utilities sector that requires a regulatory
body to be established for the execution of regulatory tasks for the Utilities sector;
in line with the decision of the Executive Council of St. Maarten in 2008, as set forth in the
Telecommunications Policy 2008-2012, a regulatory body is to be established that will
undertake regulation of several sectors in St. Maarten;
the Minister of TEATT elects to place the utilities regulation under an existing regulatory body,
the Bureau Telecommunications and Post Sint Maarten (hereinafter: BTPSXM);
for BTPSXM to assume these regulatory tasks several prior actions, including legislative
changes, must be undertaken;
in anticipation of such undertakings the Minister of TEATT finds it essential to commence the
preparations hereto;
the preparations to be undertaken are in fact to prepare and present the format of the
regulatory approach for the utilities sector, to assess through the review of regulatory entities
in this field (Best Practices model approach) to determine and advise on the most suitable
regulatory approach for St. Maarten, and to commence training of staff to undertake the
execution of such tasks;
the regulatory approach follows directly from the National Energy Policy 2014, which forms an
integral part of the regulation of the utility sector. The NEP reflects the steadfast
developments within the sector both regionally and internationally, and states among other
things the following necessary requirements:

Regulation of the energy market through a regulatory body & legislation;

The role of the regulatory body should be seen as threefold, namely to protect the
consumers from abuse of market power, to support investment by protecting

investors from arbitrary action by government, and to promote economic efficiency.
The regulator’s main responsibilities would be:



1. development and implementation of regulations for establishing and sustaining a
fair investment environment (based on restructured legislation);
2. protection of consumers against abuses by market player(s).
To introduce a Regulatory Framework for the power sector, with tariffs to be determined
by the regulator;
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-

To introduce a country wide Energy Efficiency program aiming at a reduction of power
usage of at least 10%;

In addition, a regulatory framework e.g. regulatory body needs to be established urgently
to oversee the overall energy market, to ensure “just and reasonable” pricing, equitable
access to infrastructure, good quality service and security of supply.

Where necessary the electricity ordinance needs to be revised in order to attain
compliance with the NEP;

Legislative changes should be initiated for potential power supply from independent
producers and households, to allow for provision to use/generate renewable energy, enter
reverse metering agreements for households, big users, set up feedback agreement,
establish an independent regulatory body and feed-in tariffs;

The regulatory body is to monitor and ensure compliance to a possible Energy Act and
NEP;

A study should be done to review the possibilities for cooperation with geothermal projects
on Saba and St. Eustatius, and options of interconnection with other islands for importing
“green” electricity;

Further studies shall be performed towards identification of the achievable total
percentage of renewable energy, including considerations of introducing storage, demand
response and the smart grid concept;

A feasibility study should be done for requests for proposals for off shore wind and PV
projects (to cover parking areas with PV, with charging stations for electric vehicles and at
larger buildings solar panels on roofs);

An “Interconnection Policy” should be developed, including technical and commercial
requirements for connecting the distributed RE sources to the grid;

The usage of electric cars should be promoted, L-vehicles to be replaced by new electric
cars when new cars are needed; and

Tax incentives should be set up for Renewable Energy and Energy Efficiency;
the Minister finds that the regulatory body now regulating the Telecommunications and Post
industry to be the most fitting entity to undertake the preparations outlined herein;
BTPSXM needs to conduct studies related to establishing a regulatory framework towards St.
Maarten utilities sector;

CONSIDERING:
-

The National Ordinance regarding the Organization of Government (Landsverordening
Inrichting en Organisatie landsoverheid);
The National Energy Policy 2014;
HAS DECIDED:

Article 1
For the purpose of this Decree:
Mandate: the power to take decisions in the name of the minister;
Minister: the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications;
Mandated: the official, who has been given the authority to take and sign decisions in the name of the
mandator.
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Article 2
2.1 The Minister remains authorized to exercise the delegated power and may revoke the mandate at
any time.
2.2 A decision taken by the mandatary within the limits of his authority shall be a decision of the
Minister.
2.3 A mandated decision declares that it has been taken on behalf of the Minister.
Article 3
3.1 The BTPSXM is mandated to take and sign decisions in the name of the Minister to undertake the
preparations as outlined afore and may be assigned to BTPSXM in this regard in the course of this
mandate for the due establishment of its regulatory segment for the utilities sector.
3.2 The BTPSXM is instructed to prepare the necessary advices in support of these preparations, to
prepare the required budget to cover expenses related to the tasks to be undertaken and to
commence training of staff for the impending assumption of tasks.
3.3 In accordance with the procedures established BTPSXM shall provide adequate and timely
reporting on the progress of its undertakings with a minimum of four (4) times per year, and shall
seek all pertinent prior approvals from the Minister as may be required during the process.
3.4 The mandate shall remain in effect until such time altered or revoked in writing by the Minister.
Article 4
4.1 In the event that the mandated authority referred to in this decree is excercised under the
responsibility of the Minister for Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications,
outgoing documents shall be signed as follows:
“THE MINISTER OF ROURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC AND TELECOMMUNICATIONS, on their
behalf”
Followed by signature, name and job title of the official.
4.2 The signing of a document made for execution of the mandate shall be done in writing and not by
lacing a signature stamp or electronic signature.
Article 5
This decree shall enter into force on the date of publication in the National Gazette.
Philipsbrug,
M. Arrindell- Doncher 28 June 2017
Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunications
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

July 2017
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Difference
compared to
31-Jul-17
30-Jun-17

3,479.5
953.8
2,514.9
10.8

-72.8
19.0
-91.8
0.0

629.9

21.6

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

456.0
456.0

0.5
0.5

2,771.8

-72.1

Currency in circulation

474.7

13.9

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

181.3
139.4
39.7
1.8
0.4

-38.8
2.4
-41.1
0.0
0.0

1,984.4
549.8
227.4
1,207.2

-34.6
-31.9
0.0
-2.7

131.4
71.9
59.4

-12.6
-13.3
0.7

881.6

20.4

Domestic liabilities

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

146.3
146.3

21.7
21.7

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

Claims on other sectors
Other assets

483.6
483.6

-0.1
-0.1

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

Total assets

4,109.4

-51.2

Difference
compared to
31-Jul-17
30-Jun-17

Total liabilities

4,109.4

-51.2

During the month of July 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.2.7 million due to the lower base
amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of deposit
(CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the amount of
outstanding CDs remained the same.
Base money2 declined by NAf.18.0 million due to a decrease in the current account balances of the
commercial banks (NAf.31.9 million), mitigated by an increase in the currency in circulation (NAf.13.9
million). The rise in the currency in circulation can be explained by the higher demand for cash by the
public in connection with the vacation period. The decline in the current account balances was caused
by the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank. However, a transfer by

1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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the government of Sint Maarten from its account at the Bank towards the account of the public sector
pension fund of Sint Maarten, APS, at a commercial bank moderated the decline in the current account
balances. This transfer was related to the payment of outstanding arrears. In addition, the public
sector pension fund of Curaçao, APC, and N.V. Pensioen ESC transferred funds from their accounts at
the Bank towards their accounts at the commercial banks, while USONA 3 made transfers to the
commercial banks regarding the payment of local creditors. In addition, the Bank provided short-term
liquidity to some commercial banks during the month of July, reflected by an increase in the item
“Claims on deposit money banks” by NAf.21.7 million.
The net position of the governments with the Bank worsened by NAf.38.8 million due largely to the
transfer of funds by the government of Sint Maarten towards the APS. Also, the government of
Curaçao paid interest on debt securities held by the Dutch State. The worsening of the net position of
the goverments with the Bank was mitigated by the transfer of collected license fees over the month
of June by the Bank to the government of Curaçao.
Meanwhile, the item “Liabilities to other sectors” dropped by NAf.12.6 million due mainly to the
transfers by APC and N.V. Pensioen ESC towards the commercial banks. In addition, USONA made
payments to foreign and local creditors regarding the construction of the new hospital in Curaçao.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” dropped by NAf.91.8 million due
mainly to the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank combined with
the payments of USONA towards foreign creditors. However, the transfer of funds from abroad by N.V.
Pensioen ESC moderated the decline in the official reserves.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.19.0 million as a
result of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of June 2017. The
increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to
the increase in the market value of gold.
Willemstad, August 23, 2017
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

3

USONA is the foundation in charge of the construction of the new hospital in Curaçao.
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N° 2017/

LANDSBESLUIT
Van 24 Aug 2017 , no.LB-17 /0500
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
Dat het vanwege het vertrek van de rechter in ambtenarenzaken van Sint Maarten en het door haar
verzochte ontslag wenselijk en noodzakelijk is dat wordt voorzien in deze vacature.
Gelet op:
artikel 9 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak;
BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw mr. K. Mans wordt ontslag verleend onder dankzegging voor de bewezen diensten.
Artikel 2
Mevrouw mr. P.P.M. van der Burgt wordt voor de duur van zes jaren benoemd tot rechter in
ambtenarenzaken.
Artikel 3
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en werkt terug tot en met 1
augustus 2017.
Dit landsbesluit zal in de Landscourant worden geplaatst.

Philipsburg, 24 Aug 2017
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Justitie
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Convocation
Annual meeting of shareholders
The management board of N.V. Hotelmaatschappij Nederlandse Antillen (the
“Company”) hereby informs all shareholders and other persons that hold the right
conferred by Sint Maarten law to attend a meeting of shareholders, that the annual
meeting of shareholders of the Company is convened for the purpose of:
1.

reporting on the course of affairs and the management of the Company during
the past financial year;

2.

explanation and approval of the annual accounts;

3.

filling of vacancies, if any;

4.

dealing with any other matters brought up for discussion by the board of
directors, the supervisory board or shareholders, taking into account the
stipulations of article 23 of the Articles of Incorporation of the Company.

The meeting shall be held at the offices of HBN Law, W.G. Buncamper Road 33,
Philipsburg, Sint Maarten on Friday September 29, 2017 at 10:00 hours.
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Notificatie Openbaarmaking van Adviezen
Op grond van artikel 10 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur wordt namens de Minister
van Algemene Zaken onderstaand advies openbaar gemaakt. Het advies is te vinden op:
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Advisory%20Reports%20Council%20of%20Advi
ce/Pages/Advisory-Reports.aspx

Citeertitel adviezen van de Raad van Advies

Link publicatie van adviezen

1. SM/08-15-LV Landsverordening van de
26 juni 2017 houdende wijziging van de
Sanctielandsverordening ter uitvoering
van aanbeveling 6 van de Financial
Action Task Force om zonder vertraging
de
beperkende
maatregelen
te
implementeren
en
enkele
wetstechnische aanpassingen.

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/la
ws/Advisory%20Reports/Advies%20RvA%20no.%20
SM-08-15-LV%20Sanctielandsverordening.PDF

2. M/05-15-LB Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van de 25 juli
2017 tot wijziging van het Landsbesluit
Nationale UNESCO Commissie Sint
Maarten in verband met het uitbreiden
van het aantal leden in de commissie,
het verhogen van de vergoeding voor
het
bijwonen
van
vergaderingen,
alsmede
het
regelen
van
de
benoeming, schorsing en ontslag van
de leden.

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/la
ws/Advisory%20Reports/Advies%20RvA%20no.%20
SM-05-15LB%20Landsbesluit%20Nationale%20UNESCO%20C
ommissie%20Sint%20Maarten.pdf

3. SM/08-13-LV Landsverordening, van de
10 augustus 2017 tot wijziging van de
Landsverordening
materieel
ambtenarenrecht
houdende
regels
inzake het georganiseerd overleg over
de rechtspositie van overheidsdienaren.

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/la
ws/Advisory%20Reports/Advies%20Raad%20van%
20Advies%20no.%20SM-08-13LV%20Landsverordening%20wijziging%20LMA%20h
oudende%20regels%20rechtpositie%20overheidsa
mbtenaren.pdf
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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
Nummer
Afkondigingsblad

AB 2017, no. 32

Verbeterblad AB
2017, no. 32

AB 2017, no. 33

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Landsverordening, van de 10
augustus 2017 tot wijziging van de
Landsverordening
materieel
ambtenarenrecht houdende regels
inzake het georganiseerd overleg
over
de
rechtspositie
van
overheidsdienaren
Verbeterblad in verband met de
wijziging van artikel III, inzake de
Landsverordening van 10 augustus
2017 tot wijziging van de
Landsverordening
materieel
ambtenarenrecht houdende regels
inzake het georganiseerd overleg
over
de
rechtspositie
van
overheidsdienaren.

16 augustus 2017

28 september 2017

16 augustus 2017

28 september 2017

Landsbesluit, houdende algemene 16 augustus 2017
maatregelen, van de 4
augustus 2017 houdende vaststelling
van nadere regels
inzake de publieke gezondheid
(Landsbesluit publieke gezondheid)

28 september 2017
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In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

-

Citeertitel

-

Nummer
Afkondigingsblad
-
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Datum
bekrachtiging

-

Datum
inwerkingtreding

-

Citeertitel
-

Datum
bekrachtiging
-

