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ECHTSCHEIDING
Bij beschikking gewezen op 14 januari
2016, van het Gerecht in Eerste Aanleg,
zittingsplaats St. Maarten, tussen, George
Andrew Sasunders en Mavline Massicot,
wonende op St. Maarten, op 9 november
2015, in het openbaar uitgesproken de
echtscheiding tussen partijen voornoemd.

De deurwaarder,S.M. APON

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

ECHTSCHEIDING:
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Sint Maarten, van de 7de
december 2015 is de echtscheiding
uitgesproken tussen JEAN BENOIT
DORISME en MARIE-GETRICE NORE,
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten. Partijen zijn met elkander
gehuwd op 14 november 1995 op Sint
Maarten.
De deurwaarder. E.A. Arrindel

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 2
februari a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING
OPROEPING
Bij exploot dd. 11 januari 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen:
Avtoremontniy Zavod N5
Corp.,
zonder
bekende
woon
of
verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 19
april 2016 te 08:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te
verschijnen, voor de behandeling van
vorenbedoelde
zaak
Balmoral
Ltd.,
gedomicilieerd ten kantore van de advocaat
mrs. Mirto Murray & Marie Jose Eisden,
kantoorhoudende aan de Rozenweg # 4 te
Sta. Rosa, Curaçao te antwoorden (V-AR
120/13)
De deurwaarder S.M. APON

Bij exploot dd. 11 januari 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Eugenia Mustata-Camicas,
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten
kantore
mr.
Willem
Nelissen,
kantoorhoudende aan de Falcon Drive,
Harbor View te Philipsburg, Alhier aan Villa
Tara Realty LLC, gevestigd in Talahassee,
Florida,
USA
zonder
bekende
adres,
BETEKEND een vonnis. (KG 104/2015) van
Het Gemeenschappelijkhof van Justitie,
zittingplaats Sint. Maarten, gewezen tussen
requirante(n)
als
eiser(es)/(s)
en
gerequireerde(n) als gedaagde(n), welk
vonnis ter terrechtzitting van voormeld
gerecht, op het eiland St.Maarten op 27
november 2015 in het openbaar is
uitgesproken.
De deurwaarder S.M. APON

OPROEPING
Bij exploot dd. 11 januari 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen:
Eugene Fritschi,qq in zijn
hoedanigheid als curator in het faillissement
van IQ Finance Blasiger & Gabriele
Balsiger,
zonder
bekende
woon
of
verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 19
april 2016 te 08:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te
verschijnen, voor de behandeling van
vorenbedoelde zaak Balta Enterprises Ltd.
& Balmoral Ltd., gedomicilieerd ten kantore
van de advocaat mrs. Mirto Murray & Marie
Jose Eisden, kantoorhoudende aan de
Rozenweg # 4 te Sta. Rosa, Curaçao te
antwoorden (V-AR 243/11)
De deurwaarder S.M. APON

AANKONDIGING
Bij exploot dd. 11 januari 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Eugenia Mustata-Camicas,
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten
kantore
mr.
Willem
Nelissen,
kantoorhoudende aan de Falcon Drive,
Harbor View te Philipsburg, Alhier aan
Siddharta Bhattacharji, wonende in Bryn
Mawr, Pennsylvania USA zonder bekende
adres, BETEKEND een vonnis. (KG 104/2015)
van Het Gemeenschappelijkhof van Justitie,
zittingplaats Sint. Maarten, gewezen tussen
requirante(n)
als
eiser(es)/(s)
en
gerequireerde(n) als gedaagde(n), welk
vonnis ter terrechtzitting van voormeld
gerecht, op het eiland St.Maarten op 27
november 2015 in het openbaar is
uitgesproken.
De deurwaarder S.M. APON
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KELLS PRIVATE FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 26 februari
2015 te ontbinden.
De Vereffenaar

SAMED PRIVATE FUND FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 26 februari
2015 te ontbinden.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
EDMIC MANAGEMENT SERVICES N.V.
C/O I.C.T.C FELIX RICHARDSON voorheen
wonende te REMBRANDTSPLEIN # 40,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2015, 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 Vereffenaar

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2015, 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 K-PASA N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #30, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2015, 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
november 2015, 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 LIPAIR N.V. DBA SUNSPLASH
voorheen wonende te FRONTSTREET #22
UNIT C, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 november 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
BENMOHA, JEAN CLAUDE voorheen
wonende te POINTE PIROUQUETTE #1
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 03 november 2015, 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
november 2015, 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 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. 23
november 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder.derbelastingen

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 24
november 2015, 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 HOU, CHIN TE voorheen wonende te
FRONTSTREET # 167, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
PEGUERO SOSA DANIEL ENRRIQUES
voorheen wonende te SPINEL ROAD 15-A
BILLY FOLLY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 november
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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
\

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 2

Datum: 22 januari 2016

pagina | 5
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
SAINT MARTIN COMMERCIAL TRADING
CORP N.V. voorheen wonende te
REMBRANDT PLEIN 38 UNIT 93 MADAME
ESTASTE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 november 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
OOSTBURG & KEYZER N.V. CHRISTINE'S
BEAUTY SALON voorheen wonende te
BILLY FOLLY #37, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2015, 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2015, 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 MOHA ENTERPRISES N.V. DBA MY
DOLLAR STORE voorheen wonende te
C.A.CANNEGIETER STRAAT # 21, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
DELISIN, ELVIE voorheen wonende te
UNION ROAD #200, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 november
2015, 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 24
november 2015, 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 CHOICE FASHION N.V. DBA SHOE
WORLD voorheen wonende te
FRONTSTREET #166, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2015, 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 KRIMAR N.V. DBA P.A.BARRIE
EDWARD KRIEL voorheen wonende te
BOBBY'S MARINA, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 24
november 2015, 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 THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
N.V. PRICE WATERHOUSE COOPERS
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STRAAT Z/N, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
WHITTEN INSURANCE SERVICES
LIMITED N.V. voorheen wonende te BILLY
FOLLY ROAD #5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2015, 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 25
november 2015, 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
HARRY'S CORPORATIONS N.V. voorheen
wonende te VAN GOGHSTRAAT #51
MADAME ESTATE P.O. BOX #2543, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
november 2015, 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
november 2015, 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 WINNOVER N.V. DBA SHIV SAGAR
voorheen wonende te FRONTSTREET #20
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2015, 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,
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 24
november 2015, 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 SWALIGA CHARTERS N.V. voorheen
wonende te BOBBY'S MARINA, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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 26
november 2015, 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
NALDO N.V.DBA 5TH AVENUE voorheen
wonende te FRONTSTREET # 12, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
oktober 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,
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 26
november 2015, 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
AYARI N.V. PLANTATION FURNITURE
AND ANTIQUES voorheen wonende te
ORANGE GROVE SHOPPING CENTER
#19, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 november 2015, 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
november 2015, 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 CARRIBEAN FUNSTAYS N.V. voorheen
wonende te FRONTSTREET # 21, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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,
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 24
november 2015, 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 PLANTATION P.I.V. N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD 110-B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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 26
november 2015, 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
BENMOHA, JEAN CLAUDE voorheen
wonende te POINTE PIROUQUETTE #1
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 16 november 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,
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 26
november 2015, 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
EVA'S TOTAL IMAGE N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD #168, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
november 2015, 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
november 2015, 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 ROADRUNNER MANAGEMENT N.V.
DBA CARRIBEAN AUTO RENTALS
voorheen wonende te C/O
PRICEWATERHOUSE COOPERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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,
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 24
november 2015, 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 BUILDEX DELUS N.V. voorheen
wonende te BUNCAMPER ROAD #4-6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 26
november 2015, 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
GEETIKA CREATION N.V. voorheen
wonende te AIRPORT BOULEVARD
SIMPSON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 05 november 2015, 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 26
november 2015, 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
TRU 2 TRU CAR RENTAL N.V. voorheen
wonende te SUCKERGARDEN DRIVE #61,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
oktober 2015, 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
november 2015, 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 MICURA N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET #16 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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,
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 24
november 2015, 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 TUITT, PETRA voorheen wonende te
FRONTSTREET #20 PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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 26
november 2015, 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
FROG'S BISTROT N.V. voorheen wonende
te RHINE ROAD # 106, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05
november 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,
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 26
november 2015, 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
LAHAMMIE HAL ZIJNDE DIREKTEUR
PARADISE RESTAURANT N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD #106 CUPECOY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
november 2015, 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
november 2015, 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 CAMELOT GLOBAL LLC voorheen
wonende te BROOKS TOWERS UNIT B4
HARBOUR VIEW OFFICE PARK FALCON
DRIVE#1 P.O.BOX #262, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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,
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 24
november 2015, 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 RETAIL MIND N.V. voorheen wonende
te BROOKS TOWERS UNIT 5
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2015, 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 26
november 2015, 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
FLAMINGO FOOD & BELVEDARE N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD
UNIT 1 #108, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 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,
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 26
november 2015, 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
RIALTO SXM N.V. voorheen wonende te
CINNAMON ROAD #12 MAHO REEF, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
oktober 2015, 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
november 2015, 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 CAMILLE SEAMSTRESS SERVICE &
SWEING CENTER voorheen wonende te
FRONTSTREET #149, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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,
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 24
november 2015, 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 TAZA REAL ESTATE N.V. voorheen
wonende te C/O 1X1 DESIGN N.V.
FRONTSTREET #13-A, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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 26
november 2015, 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
ST.MAARTEN ECONOMIC DEVELOPMENT
CORPORATION N.V. DBA KPMG voorheen
wonende te DR. A.C. WHATHEY CRUISE
AND CARGO FACILITY POINTE BLANCHE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26
oktober 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,
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 26
november 2015, 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
K.J. WOOD WORKS N.V. voorheen
wonende te COB CACTUS DRIVE #7A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
oktober 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
DOC'S AUTO REPAIR SHOPPE N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD 116,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
november 2015, 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 24
november 2015, 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 YEN EXPRESS CARGO ANTILLES N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET #147,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
november 2015, 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
november 2015, 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
AASRE GANESH JE N.V. DBA WEST
INDIES GIFT EMPORIUM voorheen
wonende te FRONTSTREET BEHIND
DIAMOND CASINO PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
maart 2013, 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,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 19
november 2015, 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
SOPARO N.V. DBA C/O WESTEND
MANAGEMENT voorheen wonende te
AIRPORT ROAD #114, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2015, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
GOOD WORLD TRADING INC voorheen
wonende te REMBRANDTSPLEIN UNIT 8,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november
2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 25
november 2015, 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
NORTH STAR MANAGEMENT COMPANY
N.V. voorheen wonende te MONTE VISTA
ROAD #12 POINTE BLANCHE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
november 2015, 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
november 2015, 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
TOP CUT SALON N.V. voorheen wonende te
A.T.ILLIDGE ROAD #28, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 1
oktober 2015, 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 23
november 2015, 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 PHOENIX ENTERPRISES N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #12
UNIT # 2C, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 november 2015, 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 11
december 2015, 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 ERMON'S GAGARE CENTER N.V.
voorheen wonende te SEDUMS CACTUS
DRIVE #7 SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
november 2015, 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
CARR, DAVID FRANKLIN THEOPHILUS
voorheen wonende te QUILLETOR DRIVE
#11, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 19 november 2015, 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 08
december 2015, 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 FIRAS ENTERPRISES N.V. DBA
1,2,3,4 & MORE voorheen wonende te
A.J.C. BROUWERS ROAD # 100 A, CUL
DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 oktober 2015, 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,
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 08
december 2015, 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 ANYKEY SERVICES N.V. voorheen
wonende te REMBRANDTSPLEIN #92,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 SOUTH AMERICA CONSTRUCTION &
MATERIALS N.V. voorheen wonende te
LLAMA DRIVE CAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juli 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

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 EMILIEAN WILLIAMS voorheen
wonende te ST.ROSE LANE #8 COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 08
december 2015, 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 ERCHEVAL N.V. DBA ERCHEVAL N.V.
voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS
ROAD # 4-1 B, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
juli 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
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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 08
december 2015, 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 MELONA HOLDING LTD voorheen
wonende te JAGUAR ROAD 6, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 CANDY GIRL BOUTIQUE N.V.
voorheen wonende te C.A. CANNIGIETER
STREET PLAZA BLDG #29, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juli 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 GOLDEN DREAMS N.V. voorheen
wonende te ORANGE GROVE ROAD #33,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 08
december 2015, 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 BFT ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te A.J.C. BROUWER ROAD #100,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
juli 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 2

Datum: 22 januari 2016

pagina | 18
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 08
december 2015, 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 INDEPENDENT ADJUSTMENT,
EVALUATION &INSPECTION SE voorheen
wonende te BUSH ROAD BUILDING 70-H,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 ANTILLES MANAGEMENT
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD #149 DUTCH LOW LANDS
CUPECOY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 juni 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 PIZZA COLEBAY N.V. voorheen
wonende te UNION ROAD 110-D, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
oktober 2011, 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 08
december 2015, 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 OM NAMAH SHIVAYA DBA TEXACO
STARMART voorheen wonende te BUSH
ROAD # 81, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 07 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
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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 08
december 2015, 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 FOUNDATION CHILDRENS
RECEPTION ST.MAARTEN DBA
PINNOCHIO PLAYSCHOOL voorheen
wonende te GUMBDS DRIVE 21, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juli 2011, 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 11
december 2015, 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 SANTANA CONCRETE TRANSPORT
N.V. voorheen wonende te C/O: THE
MAILBOX PALAP CENTER BLDG 30 A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17
oktober 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 SALVA SXM N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD 84, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 juni 2015, 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 08
december 2015, 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 IRENE BAR & RESTAURANT N.V.
voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS
ROAD #37, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 oktober 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 belastinge

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 08
december 2015, 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 FAMILY DREAMS SUPERMARKET N.V.
DBA FAMILY DREAMS SUPERMARKET
N.V. voorheen wonende te A.J.C.
BROUWERS ROAD #48, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 AYARI N.V. PLANTATION
FURNITURE AND ANTIQUES voorheen
wonende te ORANGE GROVE SHOPPING
CENTER #19, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
december 2015, 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 OCEAN VIEW COMPANY voorheen
wonende te EL TUCAN BAT SIMPSONBAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
juli 2015, 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 08
december 2015, 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 TROPICAL MOODS N.V. DBA THE
JERK GRILL & BAR voorheen wonende te
BUSH ROAD #66, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 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
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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 08
december 2015, 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 FATUM HEALTH N.V. DBA FATUM
HEALTH N.V. voorheen wonende te A.J.C.
BROUWERS ROAD #6, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
december 2015, 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 11
december 2015, 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 AKIEM ENTERPRISES DBA BERGER
PAINTS voorheen wonende te
ST.MAARTEN, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 juli 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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
PAPRADISE BEAUTY 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. 08
juli 2015, 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 08
december 2015, 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 FATUM /DE NEDERLANDEN VAN
1845 SCHADEVERZEKERINGEN N DBA
C/O K.P.M.G MEIJBURG &CO voorheen
wonende te A.J.C.BROUWERS ROAD #6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
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
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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 09
december 2015, 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 TESSANI N.V. voorheen wonende te
OLD STREET #111, FRONTSTREET, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
juni 2015, 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 11
december 2015, 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 CAPRI N.V. voorheen wonende te
THAMES ROAD # 16, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 juli 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 A.B.C. DESIGNS N.V. voorheen
wonende te ORANGE GROVE ROAD 13,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
juni 2015, 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 09
december 2015, 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 MULTI COMMERCIAL SERVICES N.V.
voorheen wonende te GROUND DOVE
ROAD #8 POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22
juni 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
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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 09
december 2015, 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 ISTANBUL ORIENT MOON N.V. DBA
ISTANBUL ORIENT MOON N.V voorheen
wonende te FRONTSTREET #45, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 F.B.F. ENTERPRISES N.V. DBA
GRANDUCA RESTAURANT voorheen
wonende te MAHO REEF HOTEL SHOP
26+27, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 08 juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
december 2015, 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 KEY CONCEPTS N.V. voorheen
wonende te WELFARE RAOD 16 UNIT 4A,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
juli 2015, 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 09
december 2015, 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 EASTERN CARRIBEAN DISCOVER
N.V. voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET # 46, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juni 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
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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 09
december 2015, 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 CARRIBEAN BUILDING SOLUTIONS
N.V. voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET UNIT 11 B, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 EXECUTIVE CAR RENTAL N.V
voorheen wonende te SR MODESTA ROAD
17, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 08 juli 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 NETPRO ST.MAARTEN N.V. DBA
GROUP CHESTER WATHEY BLDG voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD # 6-D,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
juni 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 HARRY'S CORPORATIONS N.V.
voorheen wonende te VAN GOGH STRAAT
# 51 MADAME ESTATE P.O. BOX #2543
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 26 juni 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
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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 09
december 2015, 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 AYCS LTD DBA AYCS LTD voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
30 PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 juni 2015, 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 11
december 2015, 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 T.B.V. GUERRERO BIENVENNIDO
A.R. DIRECTOR OF AR REAL ESTATE
voorheen wonende te WELLSBURG STREET
#1 APT 20, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 30 juni 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 NEON LOOK N.V. voorheen wonende te
LOCUS STREET #8, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 juni 2015, 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 09
december 2015, 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 GOLDEN JASPER BAR AND
RESTAURANT N.V. voorheen wonende te
C.A. CANNEGIETER STREET # 63, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
juli 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
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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 09
december 2015, 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 FASHION CAPITAL N.V. voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
46, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 20 juli 2015, 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 2
december 2015, 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, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 2
december 2015, 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 CURACAO TRADING COMPANY N.V.
C/O AUT ACC CONSULTANCY N.V.
voorheen wonende te GROUNDDOVE ROAD
#2, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 01 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 CONEXIONES
TELECOMUNICACIONES N.V, voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
46, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 20 juli 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
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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 09
december 2015, 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 FRENCH ROSE N.V. voorheen wonende
te FRONSTREET #120 B, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
juni 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 2
december 2015, 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 LLINK2 N.V. voorheen wonende te
GULLIN ROAD 14A, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 2
december 2015, 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 THE LOGICAL CHOICE AVIATION
B.V. voorheen wonende te GOLDFINCH
ROAD # 11 POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 TREASURE SEEKER, A PIRATES PLA
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BOULEVARD POINT BLANCHE 22 H, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
juni 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
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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 09
december 2015, 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 HARLANDO REAL ESTATE N.V.
voorheen wonende te VAN GOGHSTRAAT
#60, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 26 juni 2015, 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 2
december 2015, 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 PLANTIJN ADVICE B.V. voorheen
wonende te HUMMING BIRD ROAD #9
POINT BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 2
december 2015, 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 MARBLE HOUSE B.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD #109, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27
november 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 WILMA'S UNISEX CLOTHING STORE
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET
#102-B, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 25 juni 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 ZAPO INVESTISSEMNETS DBA CARIB
INTERNATIONAL TRUST COMPANY
voorheen wonende te FRONTSTREET #6,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 2015, 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 4
december 2015, 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 HENRY ZAK & ASSOCIATES N.V.
voorheen wonende te ANTILOPE DRIVE
#1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 mei 2013, 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 4
december 2015, 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 VANILLE & CHOCOLATE N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET #43G SOLEIL PLAZA BLDG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
november 2015, 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 09
december 2015, 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 AGUNG PRIVATE FUND FOUNDATION
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BOULEVARD POINT BLANCHE 26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
juli 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
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 09
december 2015, 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 PDL HERITAGE BAKERY N.V.
voorheen wonende te TIGER ROAD # 15
CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 17 juli 2015, 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 09
december 2015, 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 JABEZ CONSULTING GROUP N.V.
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET 14, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 20 juli 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 4
december 2015, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan C.I.E.C. CONTRACTING N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD LOT 182, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
april 2015, 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 10
december 2015, 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
FERLYN CONSTRUCTION N.V. DBA
AVALON voorheen wonende te SOUALIGA
ROAD #2-A PHILIPSBURG, 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 belasting

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belasting
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 30
december 215, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIPUN, TERRENCE JOSEPH voorheen
wonende te WELLSBURGSTREET APT 67
COLE BAY LAGOON, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 december
2015, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 07
december 2015, 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 WINSTON BERNARD ROMBLEY
voorheen wonende te CARIACOU DRIVE
#1, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 04 december 2015, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
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 09
december 2015, 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 WESTER INVESTMENTS LTD voorheen
wonende te FRONSTREET #7, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7
juli 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
december 2015, 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
FERLYN CONSTRUCTION N.V. DBA
AVALON voorheen wonende te SOUALIGA
ROAD #2-A PHILIPSBURG, 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,
Casper Jones,
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 10
december 2015, 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
AVALON DESIGN & CONSTRUCTION N.V.
voorheen wonende te SUCKER GARDEN
ROAD #49, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 BUD HOLDINGS N.V. voorheen
wonende te MAHO BEACH HOTEL PLAZA,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
december 2015, 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 11
december 2015, 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 NEW & SASSY SALON N.V. voorheen
wonende te A.T.ILLIDGE ROAD #107,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
juni 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
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 10
december 2015, 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
SCHOKKER, FRANCISCUS J. voorheen
wonende te MELFORD HAZEL ROAD # 7
DEFIANCE, 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,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 2

Datum: 22 januari 2016

pagina | 33
AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 ZELA N.V. SEA FOOD GALLEY DBA
SEA FOOD GALLEY voorheen wonende te
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD Z/N, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
juli 2015, 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 11
december 2015, 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 MAXIMIZE CONSULTING N.V.
voorheen wonende te BACK STREET 101,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
juli 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 11
december 2015, 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 T.C.SALON & BARBER SHOP N.V.
DBA CELEBRITY SALON voorheen wonende
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD #6, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
juli 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
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NO 006-16 MB/MIN JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba .
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen, werkzaam bij de Nationale politie van Nederland, worden voor de duur van
het aan hen opgedragen opsporingsonderzoek te Sint Maarten aangesteld als buitengewoon agent
van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet politie van
Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
a.
b.
c.

O.E. (Orell) van Asch
T. (Tamara) Rooijen
M. (Mariska) Kapias

Brigadier, Senior Tactische Opsporing;
Hoofdagent, Generalist Tactische opsporing;
Brigadier, Senior Tactische Opsporing.
Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 12 januari 2016
De Minister van Justitie,

Richard F. Gibson Sr.
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

November 2015
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Difference
compared to
30-Nov-15 31-Oct-15

3,357.0
799.1
2,510.4
47.6

-196.3
-60.5
-135.7
0.0

670.3

66.7

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

172.0
172.0

60.8
60.8

Claims on other sectors
Other assets

498.3
498.3

5.9
5.9

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

425.8
425.8

7.8
7.8

2,872.1

-77.8

Currency in circulation

434.5

11.0

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

452.9
350.3
36.8
65.3
0.4

-27.8
-28.3
0.5
0.0
0.0

1,802.9
499.4
152.6
1,150.9

12.2
58.7
-30.5
-16.0

181.8
90.0
91.8

-73.2
-75.0
1.8

729.4

-59.6

Domestic liabilities

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves
Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,027.3

-129.6

Difference
compared
to
30-Nov-15 31-Oct-15

Total liabilities

4,027.3

-129.6

During the month of November 2015, the Bank continued to direct its monetary policy at a
tightening of the surplus in the money market. The Bank tried to mop up excess liquidity through
the auctioning of a higher amount of certificates of deposit (CDs). However, due to a shortfall in
subscriptions, the amount of outstanding CDs dropped by NAf.30.5 million. Meanwhile, the Bank
maintained the percentage of the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of
required reserves decreased by NAf.16.0 million due to the lower base amount 1 upon which it is
calculated.

Base money2 grew by NAf.69.7 million in November 2015 due to increases in the current account
balances of the commercial banks (NAf.58.7 million) and in the currency in circulation (NAf.11.0
million). Currency in circulation rose because of a higher demand for cash by the commercial
banks. The increase in the current account balances of the commercial banks was driven by,
among other things, transfers from the government pension fund of Curaçao (APC) and the
government of Curaçao from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial
banks. Furthermore, the decrease in the amount of outstanding CDs and the decline of the

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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required reserves contributed to the increase in the current account balances of the commercial
banks. This increase was, however, mitigated by the net purchase of foreign exchange by the
commercial banks at the Bank. In addition, the Bank provided short-term liquidity to some
commercial banks during the month of November, reflected by an increase in the item “Claims on
deposit money banks” by NAf.60.8 million.

The item “Liabilities to other sectors” dropped by NAf.73.2 million due to the aforementioned
transfers by the APC from its account at the Bank towards its accounts at the commercial banks.
Also, the APC transferred funds abroad for investment purposes. The latter transfers combined
with the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank explain the
decrease in the item “Official reserves” by NAf.135.7 million.

Meanwhile, the net position of the governments with the Bank worsened by NAf.27.8 million due to
the aforementioned transactions by the government of Curaçao from its account at the Bank
towards its accounts at the commercial banks.

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.60.5 million as a
result of a lower market value at the balance sheet date compared to the end of October 2015.
The decrease in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was
related primarily to the drop in the market value of gold.

Willemstad, December 29, 2015

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Machtigingen tot het verrichten van rechtshandelingen
zoals bedoeld in artikel 21 Rijkswet Financieel Toezicht
Publicatiedatum: 05 januari 2016
Algemene regels
Verplichtingen voor bedragen boven de 50.000 NAF kunnen, nog los van andere vereisten, enkel worden
aangegaan door een minister met voorafgaande machtiging door de ministerraad.
Andere rechtshandelingen gepleegd door de overheid kunnen onder meer zijn:

de procedure tot aanbesteding;

de machtiging tot vertegenwoordiging buiten rechte.
Consequenties
Artikel 21, derde lid, van de Rijkswet Financieel Toezicht stelt dat privaatrechtelijke rechtshandelingen nietig
zijn indien zij zijn aangegaan door personen die daartoe blijkens dit register, niet of niet voldoende gemachtigd
zijn.
Naam
William Marlin
William Marlin
Hensley Plantijn
Erno Labega
Cassandra Janssen
Naam
Richard Gibson
Richard Gibson
Arno Peels
Ravi Daryanani
Sherry Hazel
Naam
Richard Gibson
Richard Gibson
Udo Aron
Vidjai Jusia
Carl John
Ademar Doran
Lucy Gachette
Anthony J.G. Doran
Udo Aron
Richelda Emmanuel
Edward Rohan

Functie
Ministerie van Algemene Zaken
Minister + ministerraad
Minister
Secretaris- Generaal
Hoofd DMO
Secretaris Ministerraad
Functie
Ministerie van Financiën
Minister + ministerraad
Minister
(Wnd.) Secretaris-Generaal
Hoofd Dienst Comptabiliteit
Hoofd Dienst Belastingdienst
Functie
Ministerie van Justitie
Minister + ministerraad
Minister
(Wnd.) Secretaris -Generaal
Hoofd Justitiële Zaken
Korpschef KPSM
Hoofd Landsrecherche
Senior Recherche
Wnd. Hoofd Landsrecherche
Korpschef Korps Douane Sint Maarten
Immigratie & Grensbewakingsdienst
Directeur Voogdijraad
Directeur Huis van Bewaring

Ingangsdatum

Bijzonderheden

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015

Bedrag in
NAf
>50.000
<50.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Bedrag in
NAf
>50.000
< 50.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Bedrag in
NAf
>10.000
< 10.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015

Tot
Tot
Tot
Tot

Alle
Alle
Alle
Alle

rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
Ingangsdatum
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
Ingangsdatum

5.000
5.000
5.000
5.000

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Bijzonderheden
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Bijzonderheden
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Naam

Silveria Jacobs
Silveria Jacobs
Jorien Wuite
Chantal Schaminee
Antonio Aventurin
Olga Mussington
Glenderline Davis
Yvette Halley
Naam

Emil Lee
Emil Lee
Joy Arnell
Virginia Asin
Aida Holman
Peggy-Ann DrosRichardson
Cylred Richardson
Earl Best
Naam

Irania Arrindell
Irania Arrindell
Miguel de Weever
Naam

Angel Meyers
Angel Meyers
Louis Brown

Functie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur,
Jeugd en Sport
Minister + ministerraad
Minister
Secretaris Generaal
Hoofd Inspectiedienst OCJS
Hoofd Dienst Studiefinanciering
Hoofd Dienst Student Support
Services
Hoofd Dienst Openbaar Onderwijs
Hoofd Dienst Examenbureau
Functie
Ministerie van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Minister + ministerraad
Minister
(Wnd.) Secretaris-Generaal
Hoofd Collectieve Preventie
Hoofd Dienst Volksontwikkeling,
Familie en Humanitaire zaken
Hoofd Sociale Dienst/ Arbeidszaken

Ingangsdatum

Bedrag in
NAf

Bijzonderheden

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015

>10.000
< 10.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

19-11-2015
19-11-2015
Ingangsdatum

Tot 5.000
Tot 5.000
Bedrag in
NAf

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Bijzonderheden

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015

>10.000
< 10.000
Tot 5.000
Tot 5.000
Tot 5.000

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

19-11-2015

Tot 5.000

Alle rechtshandelingen

Hoofd Dienst Ambulance
Hoofd Inspectiedienst VSA
Functie
Ministerie van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
Minister + ministerraad
Minister
Secretaris Generaal
Functie
Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en
Infrastructuur
Minister + ministerraad
Minister
Secretaris-Generaal

19-11-2015
19-11-2015
Ingangsdatum

Tot 5.000
Tot 5.000
Bedrag in
NAf

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Bijzonderheden

19-11-2015
19-11-2015
19-11-2015
Ingangsdatum

>10.000
< 10.000
Tot 5.000
Bedrag in
NAf

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Bijzonderheden

27-11-2015
27-11-2015
27-11-2015

>10.000
< 10.000
Tot 5.000

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen

rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
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MACHTIGING
M I N I S T E R V A N ALGEMENE ZAKEN

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in het Ministerie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
a. Minister: de Minister van Algemene Zaken.
b. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.
Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Cassandra Janssen

Functie
Secretaris Ministerraad

Bedrag in NAf
Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
1. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.
Artikel 4
1. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
2. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
3. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
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Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
rtikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Algemene Zaken
namens deze,

Artikel 8
1. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
2. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

Minister van Algemene Zaken,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.
Minister van Financiën,
Minister van Algemene Zaken,
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MACHTIGING
M I N I S T E R V A N ALGEMENE ZAKEN

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in het Ministerie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
a. Minister: de Minister van Algemene Zaken.
b. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.

Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Hensley Plantijn
Erno Labega

Functie
Secretaris Generaal
Hoofd DMO

Bedrag in NAf
Tot 5.000,Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
1. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als
een besluit van de Minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is genomen.

Artikel 4
1. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
2. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
3. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
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Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Algemene Zaken
namens deze,
Artikel 8
1. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
2. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

Minister van Algemene Zaken,
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Toelichting

Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.
Minister van Financiën,

Minister van Algemene Zaken,
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MACHTIGING
M I N I S T E R V A N FINANCIËN

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in de organisatie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
c. Minister: de Minister van Financiën.
d. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.

Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Arno Peels
Ravi Daryanani
Sherry Hazel

Functie
Wnd. Secretaris Generaal
Hoofd Dienst Comptabiliteit
Hoofd Dienst Belastingdienst

Bedrag in NAf
Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
4. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
5. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
6. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.
Artikel 4
4. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
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5. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
6. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Financiën
namens deze,

Artikel 8
3. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
4. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.

Minister van Financiën,
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MACHTIGING
M I N I S T E R V A N JUSTITIE

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in de organisatie te leggen.

Gelet op:
- Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
- Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
e. Minister: de Minister van Justitie.
f. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen die voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële
verplichtingen.

Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Udo Aron
Vidjai Jusia
Carl John
Ademar Doran
Lucy Gachette
Anthony Doran

Functie
wnd. Secretaris Generaal
Hoofd Justitiële Zaken
Korpschef KPSM
Hoofd Landsrecherche
Senior Recherche wnd.
Hoofd Landsrecherche
Korpschef Korps Douane
Sint Maarten

Bedrag in NAf
Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen
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Naam
Udo Aron
Richelda Emmanuel
Edward Rohan

Functie
Immigratie en
Grensbewakingsdienst
Directeur Voogdijraad
Directeur Huis van Bewaring

Bedrag in NAf
Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen

Tot 5.000,Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
7. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te
allen tijde intrekken.
8. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit
geldt als een besluit van de Minister.
9. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.

Artikel 4
7. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin
wordt voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
8. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
9. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij
de gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid
uitgeoefend door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Justitie
namens deze,
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Artikel 8
5. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
6. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

Minister van Justitie,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat
een gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het
beëindigen van deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen
verrichten voor zover hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie)
onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst
zodat onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en
(meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister
van Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht
Curaçao en Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een
direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de
Minister. Het betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook
aanverwanten tot en met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als
gelastigde is betrokken.
Minister van Financiën,

Minister van Justitie,
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MINISTER

VAN

MACHTIGING
ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in de organisatie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
g. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.
h. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.

Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Jorien Wuite
Chantal Shaminee
Antonio Aventurin
Olga Mussington
Glenderline Davis
Yvette Halley

Functie
Secretaris Generaal
Hoofd Inspectiedienst OCJS
Hoofd Dienst Studiefinanciering
Hoofd Dienst Student Support
Services
Hoofd Dienst Openbaar
Onderwijs
Hoofd Dienst Examenbureau

Bedrag in NAf
Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,-

Alle
Alle
Alle
Alle

Handeling
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen
rechtshandelingen

Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen

Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen
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Artikel 3
10. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
11. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
12. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.
Artikel 4
10. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
11. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
12. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.

Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.

Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
namens deze
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Artikel 8
7. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
8. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.
Minister van Financiën,

Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport,
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MINISTER

VAN

MACHTIGING
TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in het Ministerie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING
Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
a. Minister: de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.
b. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.
Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Miguel de Weever

Functie
Secretaris Generaal

Bedrag in NAf
Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
1. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.
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Artikel 4
1. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
2. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
3. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
namens deze,
Artikel 8
9. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
10. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
Minister van Financiën,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.

Minister van Financiën,

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
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MINISTER

VAN

MACHTIGING
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN
INFRASTRUCTUUR

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in het Ministerie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING
Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
a. Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
b. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.
Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Louis Brown

Functie
Secretaris Generaal

Bedrag in NAf
Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen

Artikel 3
1. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.

Artikel 4
1. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
2. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
3. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.
Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.
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Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.
Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur namens deze,

Artikel 8
1. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 27 november 2015.
2. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur,

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 2

Datum: 22 januari 2016

pagina | 61

Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.
Minister van Financiën,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur
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MINISTER

VAN

MACHTIGING
VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELING EN ARBEID

Overwegende:
-

dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot en het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen lager in de organisatie te leggen.

Gelet op:
Artikel 42 van de Comptabiliteitslandsverordening;
Artikel 21 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.
TE BESLUITEN TOT HET AFGEVEN VAN EEN MACHTIGING

Artikel 1
In deze machtiging wordt verstaan:
a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid.
b. Machtiging: een machtiging tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen.

Artikel 2
Namens de Minister is bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:
Naam
Joy Arnell
Virginia Asin
Aida Holaman
Peggy- Ann DrosRichardson
Cylred Richardson
Earl Best

Functie
Wnd. Secretaris Generaal
Hoofd Collectieve Preventie
Hoofd Dienst Volksontwikkeling,
Familie en Humanitaire zaken
Hoofd Sociale Dienst/
Arbeidszaken
Hoofd Dienst Ambulance
Hoofd Inspectiedienst VSA

Bedrag in NAf
Tot 5.000,Tot 5.000,Tot 5.000,-

Handeling
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen

Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen

Tot 5.000,Tot 5.000,-

Alle rechtshandelingen
Alle rechtshandelingen
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Artikel 3
1. De Minister blijft bevoegd deze bevoegdheid uit te oefenen en kan deze machtiging te allen
tijde intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt
als een besluit van de Minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de Minister is
genomen.
Artikel 4
1. De verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend voor zover daarin wordt
voorzien door en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de
Comptabiliteitslandsverordening en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint
Maarten.
2. De verplichting die wordt aangegaan past binnen de begroting die aan zijn
organisatie(onderdeel) is toegekend.
3. De Minister kan nadere voorwaarden stellen bij de uitoefening van deze bevoegdheid.

Artikel 5
In geval van afwezigheid van de gemachtigde, beslist zijn plaatsvervanger.

Artikel 6
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
door de Minister.

Artikel 7
Documenten die worden opgemaakt door de gemachtigde vermelden:
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid
namens deze,
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Artikel 8
1. Deze machtiging treedt in werking met ingang van de dag waarop dit besluit door de
Minister van Financiën is vastgesteld en werkt terug tot en met 19 november 2015.
2. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Minister van Financiën,

Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
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Toelichting
Deze machtiging geldt voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die
voortvloeien uit een besluit tot het aangaan van financiële verplichtingen. Dit betekent dat een
gemachtigde niet alleen verplichtingen mag aangaan maar ook bevoegd is tot het beëindigen van
deze verplichtingen. Uiteraard kan de gemachtigde slechts deze handelingen verrichten voor zover
hij hierover budget is gekregen voor zijn specifieke (organisatie) onderdeel.
De bedragen zijn gemaximeerd. De opdracht mag dan ook niet zodanig worden opgesplitst zodat
onder het drempelbedrag wordt uitgekomen. Het bedrag is inclusief belastingen en (meer) kosten.
Een actuele lijst van deze machtigingen wordt in ieder geval halfjaarlijks door de Minister van
Financiën gepubliceerd (zie artikel 21, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en
Sint Maarten).
Gemachtigde dient zich te houden aan het integriteitsbeleid. Wanneer een gemachtigde een direct
of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de Minister. Het
betreft hier aangelegenheden die hen, hun echtgenoten, of hun bloed- ook aanverwanten tot en
met de derde graad, persoonlijk aangaan, of waarin een van dezen als gelastigde is betrokken.

Minister van Financiën,

Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid,
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Register Afkondigingsbladen 2015
Nr.
Afkondigings
blad

DATUM
BEKRACHTIGING

DATUM VAN
UITGIFTE

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 29ste
januari 2015 tot wijziging van de samenstelling en het
presentiegeld van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel
5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke
ontwikkelingsplanning
Landsverordening begroting 2015

29 januari 2015

13 maart 2015

2 februari 2015

17 maart 2015

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling
en Arbeid van 28 april 2014 tot vaststelling van nadere regels met
betrekking tot de instelling en het beheer van een register van
collectieve arbeidsovereenkomsten

28 april 2014

10 juni 2014

Regeling indexering minimumuurloon

13 november
2014
18 november
2014
19 februari
2015

26 december
2014
30 januari
2015
20 februari
2015

17 april 2015

30 mei 2015

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15de mei
2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit
ongevallenverzekering in verband met de vaststelling van een
premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing
van de daglonen, genoemd in de Landsverordening
ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in
verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de
gezinsconsumptie

15 mei 2015

27 juni 2015

AB 2015,
no. 12
AB 2015,
no. 13

Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten

22 mei 2015

4 juli 2015

Regeling van de Minister van Financiën van 10 juni 2015,

10 juni 2015

23 juli 2015

AB 2015,
no. 14

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de juni
2015 tot wijziging van het Landsbesluit vergelijkend onderzoek
celmateriaal in verband met het geautomatiseerd onderling
vergelijken van DNA profielen tussen de landen van het Koninkrijk

12 juni 2015

25 juli 2015

AB 2015,
no.15

Regeling van de Minister van Algemene Zaken, van 23 juni 2015,
houdende beperkende maatregelen tegen bepaalde staten,
gebieden, individuele personen, groepen en organisaties
(Sanctieregeling).

23 juni 2015

25 juni 2015

AB 2015,
no. 10

Besluit van de 6e mei 2015 tot afkondiging van de Rijkswet van 3
december 2014 tot goedkeuring van het voornemen tot intrekking
van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op
16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb.
1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het
voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te
Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3
en Trb. 1963, 90)

6 mei 2015

16 januari
2015

AB 2015,
no. 16
AB 2015,
no. 17

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2011

8 juli 2015

Landsverordening van de 8e juli 2015 tot wijziging van de
Legesverordening ter verhoging van leges voor paspoorten vanwege
verhoging van af te dragen rijksleges voor paspoorten

8 juli 2015

20 augustus
2015
20 augustus
2015

AB 2015,
no. 18

Landsverordening Integriteitskamer

AB 2015,
no. 1

AB 2015,
no. 2
AB 2015,
no. 3

AB 2015,
no. 4
AB 2014,
No. 83
AB 2015,
no. 5

AB 2015,
no. 9
AB 2015,
no. 11

Citeertitel

Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom
Besluit van 19 februari 2015 van de Minister van Algemene Zaken
tot afkondiging van een wijziging van de Bijlage I bij het
Sanctielandsbesluit territoriale integriteit Oekraïne op grond van
artikel 4, tweede lid, van dat landsbesluit, houdende algemene
maatregelen
Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht

tot wijziging van de Regeling ex-patriates Sint Maarten in verband
met het terugdringen van personeelskosten bij de overheid

21 augustus
2015

Inwerkingtred
ing bij
Landsbesluit
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AB 2015,
no. 19

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17de augustus
2015 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van 4 mei 2012 tot regeling van de inrichting en de
organisatie van het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad
in verband met aanpassing van het formatieplan

17 augustus
2015

29 september
2015

AB 2015,
no. 20

Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de
samenwerking op het gebied van de implementatie van de
Internationale Gezondheidsregeling tussen Nederland, Aruba,
Curaçao en Sint Maarten
Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie van de 18e augustus 2015 tot vaststelling van
een gemiddelde prijs van het opnemen van de prijzen van de
vastgestelde lijst van roerende goederen en bouwmaterialen in
diverse zaken, wordt een gemiddelde prijs bepaald (Regeling
administratievoorschriften om een gemiddelde prijs te bepalen)

11 juni 2015

26 september
2015

18 augustus
2015

30 september
2015

AB 2015,
no. 21

Regeling van de Minister van Justitie van de 4de september 2015 tot
intrekking van de Regeling elektronisch toezicht

4 september
2015

17 oktober
2015

AB 2015,
no. 24

Landsverordening van de 28e september 2015 tot wijziging van
enige landsverordeningen in verband met de invoering van de dag
van de Constitutie, dan wel Constitution Day, als feestdag

29 september
2015

3 oktober
2015

AB 2015,
no. 25

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25ste
augustus 2015 houdende nadere regels inzake de procedure voor
het deponeren en vernieuwen van merken en de daartoe
verschuldigde vergoedingen (Merkenlandsbesluit)

25 augustus
2015

Inwerkingtred
ing bij
Landsbesluit

AB 2015,
no. 26

Landsbesluit van de 23ste september 2015, tot bepaling van de
datum van inwerkingtreding en afkondiging van de
Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom

29 september
2015

1 oktober
2015

AB 2015,
no. 27

Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie van de 2e oktober 2015, ter uitvoering van de
artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische
statistieken (Regeling Nationale Rekeningen enquête 2015)

2 oktober 2015

14 november
2015
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Besluit van de 30e oktober 2015 tot afkondiging van het Besluit van
8 september 2015 houdende het geven van een aanwijzing aan het
bestuur van Sint Maarten tot het oplossen van de ontstane
betalingsachterstanden, de compensatie van gerealiseerde tekorten
op de gewone dienst in periode 2010-2014, het in de begroting
2015 en de meerjarenbegroting volledig opnemen van de zorg- en
pensioenuitgaven en het nemen van maatregelen ten behoeve van
een houdbaar pensioen- en sociale zekerheidsstelsel om nieuwe
betalingsachterstanden te voorkomen

8 september
2015

AB 2015,
no. 22
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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 MONTH OF OCTOBER, NOVEMBER AND DECEMBER 2015
INCORPORATION OF COMPANIES WITH LIMITED LIABILITY (in Dutch: "NAAMLOZE VENNOOTSCHAP")
OCTOBER
MATEO ELECTRO SERVICES NV
INDIGO 67 NV
SPLASH ADVENTURES NV
STUDIO FAM NV
DIANE BALIT WATCHES NV
BAMBOO WINGS AVIATION NV
J.H.M.I.A. CONSTRUCTION NV
J.T. MANUEL DESI CONSTRUCTION NV
D.M. INTERIOR DECORATION NV
BLACKSANDS REAL ESTATE NV
D.E.S.C.O. NV
STEPHENS HEAVY EQUIPMENT NV
HAPPY FAMILY NV
ORAINE ENTERPRISES NV
BLUE WATER MARKETING NV
SHASHAYAY NV
HIGHLY FAVOR ENTERPRISES NV
DE BLOCKHUT NV
S.A.M. SERVICES NV
TYSON ENTERPRISES NV
ALETS IMPORT & EXPORT NV

October 1, 2015
October 1, 2015
October 1, 2015
October 2, 2015
October 2, 2015
October 2, 2015
October 5, 2015
October 5, 2015
October 6, 2015
October 7, 2015
October 9, 2015
October 15, 2015
October 19, 2015
October 20, 2015
October 20, 2015
October 20, 2015
October 21, 2015
October 23, 2015
October 23, 2015
October 23, 2015
October 26, 2015

Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint

NOVEMBER
CIGAR GARRY NV
BASWELL & BRAUN CARRENTAL NV
BUTTON NV
LADY'S STEAM CAR WASH NV
CALALU PLANTATION NV
NAUTICAL CHARTERS NV
OCEAN VIEW RENTALS NV
LIGHT HOUSE PROMOTION NV
FOOD FOR LIFE NV
ALFATEC NV
ROYAL TOUCH SALON & BARBERSHOP NV
C & G DESIGN 'N CONSTRUCTION NV
MATEO SERVICES NV
LITTLE MANHATTAN NAIL & SPA NV
CARIB BEACON MARKETING SOLUTIONS NV
BBW INTERNATIONAL NV

November 2, 2015
November 3, 2015
November 16, 2015
November 16, 2015
November 17, 2015
November 18, 2015
November 18, 2015
November 19, 2015
November 20, 2015
November 20, 2015
November 24, 2015
November 24, 2015
November 27, 2015
November 27, 2015
November 27, 2015
November 30, 2015

Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten
Saba
Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten

DECEMBER
B.G.C. CONSTRUCTION & DESIGN N.V.
MEGLICIOUS NV
PAYNE SHIPPING & TRADING SERVICES NV
M & M DEVELOPMENT NV
STAR ISLAND FM NV
APEX DISTRIBUTORS NV
PALM BEACH IMPORTS NV
ST COL GENERAL CONSTRUCTION NV
SOLSTICE NV
ELIZEE REAL ESTATE TRADING NV
CARIBBEAN BUSINESS SOLUTIONS (C.B.S.) N.V.
L.E.T. US N.V.

December 2, 2015
December 4, 2015
December 4, 2015
December 7, 2015
December 8, 2015
December 10, 2015
December 15, 2015
December 15, 2015
December 15, 2015
December 16, 2015
December 16, 2015
December 17, 2015

Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint

Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten

Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten
Maarten

INCORPORATION OF COMPANIES WITH PRIVATE LIABILITY (in Dutch: "BESLOTEN VENNOOTSCHAP")
OCTOBER
PARADISE CHARTERS BV
MA'AT LEGAL & CONSULTANTS BV
SENERGY CAR RENTAL BV

October 22, 2015
October 26, 2015
October 27, 2015

Sint Maarten
Sint Maarten
Sint Maarten

NOVEMBER
WD MARKETING BV
LOBSTER EXPRESS BV

November 5, 2015
November 6, 2015

Sint Maarten
Saba

DECEMBER
PEGASUS HOLDING BV

December 16, 2015

Sint Maarten

INCORPORATION OF FOUNDATIONS (in Dutch: "STICHTINGEN")
NOVEMBER
721 KIDS FOUNDATION
SABA ROCK SPORT FISHING FOUNDATION
LONG TERM ESCROW FUND FOUNDATION

November 3, 2015
November 5, 2015
November 5, 2015

Sint Maarten
Saba
Sint Maarten

DECEMBER
PROMINENT WOMEN FOUNDATION

December 4, 2015

Sint Maarten

