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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 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 721 SCENE GROUP N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE RD # 68
PUERTO DEL SOL UNIT 206-B, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 CHINA INTERNET CAFE
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET #
138 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BEST
INSURANCE
BROKERS
N.V.
voorheen
gevestigd te BUSH ROAD 52, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.10 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
FLEMINGO
INTERNATIONAL ( ST MAARTEN ) B.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 99,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ADMIRALITY
MARINE & PORT SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te RED ROSE ROAD 15-D, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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
COMMUNICATION
RESCUE GROUP N.V. voorheen gevestigd te
L.B. SCOT ROAD #20 , CUL DE SAC , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
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 06 september
2021, 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 BESTBUYCELL N.V.
voorheen gevestigd te JOHAN VERMEER
STRAAT #2, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.06 juli 2021, 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 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FOREVER FRAMES NV
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 6,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AIFOS GLOBAL N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET 15-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2021, 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 september
2021, 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 CORONA RENTALS N.V.
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET
# 125 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
07 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BHOLENATH
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
NAZARETH ROAD 12-B, NAZARETH, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FORMULA TOURS B.V.
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN
BLVD # 26, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AIROCEAN COMPANY
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
87 UNIT 2, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CUSTOM DESIGN
FURNITURE N.V. voorheen gevestigd te
GOLDEN RAIN TREE DRIVE 8 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 december
20220, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BIG TOWN
SUPERMARKET N.V. P.A. LI PING CHOR
voorheen gevestigd te BUSH ROAD Z/N, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10
september 2021, 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 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
FORTUNATO
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
A.TH.ILLIDGE ROAD 80, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 september
2021, 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 AIRPORT DUTY FREE
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 105, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2021, 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 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CYNOTO N.V.
DBA T & T CONSTRUCTION voorheen
gevestigd te ROSES ROAD 8, , CUL DE SAC ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 septrember
2021, 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,
Shaunetta Dealney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BODY JETXTREME ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD #26,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 FOUNDATION PRIVATE
FUND MAPLE voorheen gevestigd te W.G
BUNCAMPER ROAD -, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David 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 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AL WAHAH N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 1B, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
DISTRI
FROID
CARIBBEAN.CARIB COOLING SER (CCS)
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
68 UNIT 2 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 BONNED SINT MAARTEN
B.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH
ROAD # 73, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FUSION SERVICES
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 43-H, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2021, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 ALETS IMPORT &
EXPORT
N.V.
voorheen
gevestigd
te
GROUNDDOVE ROAD # 8, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 september
2021, 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 E.E.G.(ENTERPRISE
ELECTRITIQUE GENARAL) N.V. voorheen
gevestigd te L.B. SCOT ROAD 4 , CUL DE SAC
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 september
2021, 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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOREAL DEVELOPMENT
N.V. DBA VILLA CAPRI voorheen gevestigd te
PLAZA DEL LAGO,, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. AHMED M EL SAHILI,
DIR. OF CARIBBEAN RUBY ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te BAUHENIA DRIVE
#15-B, SAUNDERS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALEXAM N.V. DBA
DEVCOM-SXM
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD LA PALAPA # 2, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
september 2021, 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 17 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EAST
CARIBBEAN
CELLULAR
N.V.
voorheen
gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON
STREET # 13 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRANDY JOE LIMITED
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 8,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.06 september 2021, 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 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ALBRIC
MILLER
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen
gevestigd te TASSAEL ROAD # 39-A, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
septrember 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AMANI STYLES N.V.
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 22 H, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ELITE AVIATION &
TRAVEL SERVICES B.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BVMS N.V. DBA
BOTTOMS UP BEACH BAR & GRILL voorheen
gevestigd
te
FRONT
STREET
#
29,BOARDWALK BLVD. 29, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 AXYLUM FOUNDATION
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD #
33, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ASAD
HOLDING
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 5 SUITE 5, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 ENGINEERING &
MANAGEMENT CONSULTING COMPANY
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE
ROAD APT. 26 , POINT BLANCHE , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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.R.E ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD
131, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 september 2021, 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 06 september
2021, 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 BESTBUYCEL N.V.
voorheen gevestigd te JOHAN VERMEER
STRAAT # 2, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 juli 2021, 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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ATLANTIC & PACIFIC
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te
PLAZA DEL LAGO # 15, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 ERIC ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 102 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 18 september
2021, 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 CARLO LA REFERENCE
B.V. voorheen gevestigd te GUANA BAY ROAD
#53,, GUANA BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 september 2021, 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 september
2021, 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
DIR
CHANDURBHAN
GULRAJAN
MURARI
&
BHAVNA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
LONG WALL ROAD # 1-J, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 september
2021, 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 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BALLAST NEDAM
INTERNATIONAL
PROJECTS
voorheen
gevestigd
te
JUANCHO
YRASQUIN
BOULEVART, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 sseptember
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FERLINI N.V.
DBA
WINDWARD
EQUIPMENT
AND
APPLIANC voorheen gevestigd te BUSH ROAD
Z/N , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
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 september
2021, 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 CAWASA N.V. voorheen
gevestigd te CARNATION ROAD #17-A,
SAUNDERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.06 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOOXT CARAIBES N.V.
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN
BLVD # 26, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 BELAIR HEALTH & FITNESS
FOUND voorheen gevestigd te WELGELEGEN
ROAD 59, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 september 2021, 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 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FLAVOR EXPRESS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68
UNIT 9 & 10 , COLE BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 september 2021,
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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHARBEL'S HOUSE N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, 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 CERTAIN CELL B.V.
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET # 54, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David 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 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHILDRENS
WORLD
DAYCARE
AND
PLAYSCHOOL
FOUNDATION voorheen gevestigd te L.B.
SCOT ROAD, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 DENIS IMRAH MICHAEL
voorheen wonende te ARBUTUS ROAD 15,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
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 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DALEY RICHARD
voorheen wonende te GLADIOLA ROAD 3,
MARY FANCY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOTARGUES FERNANDO
voorheen wonende te EMERLAD MERIT ROAD
10, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 BRADFORD ANN MARIE
voorheen wonende te W.G. BUNCAMPER
ROAD # 2, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 BERNABELA LANDY
MARIA voorheen wonende te AMSTERDAM
DRIVE #5B, NAZARETH, ST. MAARTEN,
MADAME ESTATE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
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,
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 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DE CASTRO- ROG GELOU
GENARA voorheen wonende te GLADIOLA
ROAD 3, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CELL MICHAEL voorheen
wonende te EMERALD MERIT ROAD10,
OYSTER POND, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 16 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CELL SAMANTHA
voorheen wonende te EMERALD MERIT
ROAD10, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 CILLIERS CHRISTOPHER
voorheen wonende te JUANCHO YRAUSQUIN
BLVD #32 BLDG A, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september
2021, 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 CARBIERE DAVINIA
voorheen wonende te CARNATION ROAD
#17, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 CRIALES MONTILLA JOSE
ENRIQUE voorheen wonende te BACK STREET
# 200 B, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 19 augustus 2021,
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 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CASTRO BERNARDO
voorheen wonende te GLADIOLA ROAD # 3,
MARY FANCY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 ECHA VARRIA TORRES
CRISTIAN voorheen wonende te JUANCHO
YRAUSQUIN
BLVD
17
APT
1,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan EDWARDS
ST.CLAIR RANDOLPH voorheen wonende te
MARTINQUE DRIVE # 3, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
07 september 2021, 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 06 september
2021, 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
ALEXANDRE
MELIN
voorheen wonende te MARIGOT HILL ROAD
64, ST. PETERS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 23 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Dealney,
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 15 september
2021, 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 ELS, KRISTIE voorheen
wonende te BANANA DRIVE # 2, ST.
PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2021, 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 17 september
2021, 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 ABSOLU MARIE,PAULA
voorheen wonende te HYSSOP ROAD # 2,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 september 2021, 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 09 september
2021, 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 DOBSON SONIA MARCIA
voorheen wonende te Z/N, , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 08 septrember 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ABHICHANDANI
SHYAMSUNDAF
voorheen
wonende
te
PARADISE
ISLAND
ROAD, MADAME
ESTATE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 31 augustus 2021, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september
2021, 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
DANIEL
CORNELIUS
voorheen wonende te PIN CUSHION CACTUS
DR. Z/N APT. 112, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september
2021, 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 17 september
2021, 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 BELIZAIRE ELYSEE
voorheen wonende te HYSSOP ROAD # 35,
SENTRY HILL. ST.MAARTEN, CAY HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14
september 2021, 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,
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 september
2021, 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 DANIEL CLIVE FELICIO
voorheen wonende te PLANTAIN ROAD 49
REWARD, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHHABARIA PAVAN
voorheen wonende te PARADISE ISLAND
ROAD 329-A ,, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 31 augustus
2021, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september
2021, 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 FLEURIMAY LORILIEN
voorheen wonende te HYSSOP ROAD # 2, CUL
DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
14 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CEN HAOREN
voorheen wonende te RED ROSE ROAD #,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 september 2021, 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,
Shaunetta Dealney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. AHMED M EL SAHILI,
DIR. OF CARIBBEAN RUBY ENTERPRISES
N.V. voorheen wonende te BAUHENIA DRIVE
#15-B, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 BERNARD DILLON
MICHAEL voorheen wonende te ARBUTUS
ROAD # 16, MARY FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 10 september 2021,
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 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HFS GROUP N.V.
voorheen gevestigd te CABBAGE PALM DRIVE
#26, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 MOJITO LEMON CARIB
N. V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE
ROAD #24 , POINT BLANCHE , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MR. AHMED M EL SAHILI,
DIR. OF CARIBBEAN RUBY ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te BAUHENIA DRIVE
#15-B, SAUNDERS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEWELERS WAREHOUSE
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET
#47, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september
2021, 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 LEBRON DE OLEO MIRNA
voorheen gevestigd te MARGARETH BRUCE'S
DRIVE 13 B, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan NAIK & SONS
N.V. voorheen gevestigd te RED ROSES ROAD
#9, BETTY EST , SAUNDERS , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2021,
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,
Shaunetta Dealney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 ORELIEN CHRISTIANA
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD
33, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 september 2021, 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 17 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Dealney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LALCHAND
ENTERPRISES
N.V.
DBA
LAL'S
ELECTRONICS voorheen gevestigd te E.
CAMILLE RICHARDSON STREET # 2,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 september 2021, 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,
Shaunetta Dealney,
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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
JIMBOLOLO
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
PLAZA DEL LAGO SUITE # 68, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HARBOUR-CLUB SXM
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
80 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 KAMERMAN ROBIN
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN
BOULEVARD 26, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.13 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NANDHANA N.V. DBA
BAY SIDE BOUTIQUE voorheen gevestigd te
EMERALD MERIT ROAD # 14 GREAT HOUSE
MARINE, OYSTER POND, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LAGOON INCENTIVES
N.V. DBA RISING SUN TOURS voorheen
gevestigd te PLAZA DEL LAGO #4, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 JEROE CLAUDETTE ETLIEN
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD
#30, , CAY HILL , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 LIBERTY CHARTERS N.V.
voorheen gevestigd te YRAUSQUIN BLVD 22,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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
HENDRIKSON
ALEX
voorheen gevestigd te BANANA ROAD # 8,
ST.
PETERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2021, 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
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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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LINGEN THEODORE
JASPER VAN DBA JASPER LANDING
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 80,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
06 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JUNGLE CAFE N.V. DBA
ZOO ROCK CAFÉ voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 111 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 MANEK KARUNA
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN
BLVD UNIT 9 & 10,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.13 september
2021, 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 augustus
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
INTERACTIVE CARIBBEAN GROUP N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 141,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2021, 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,
Melissa Abraham Rabess,
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 10 september
2021, 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 MNO VERVAT ST. MAARTEN
N.V. voorheen gevestigd te ORGAN PIPE
CACTUS DRIVE #33, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARIDIS N.V. DBA
DISCOUNT CENTER voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68 UNIT # 12 COLEBAY
, COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 MILLER MARK ALAN
voorheen gevestigd te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.13 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 G & G ULTIMATE DESIGN &
DRAFTING N.V. voorheen gevestigd te BACK
STREET # 187-D, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 augustus
2021, 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 07 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ONCORE N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD 8, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NYNA N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 67 , COLE
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOREILHON & CARPIO
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. # 11,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 GUJAR RAMLAGAN voorheen
gevestigd te BACK STREET # 176,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 08 september
2021, 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 HOUSE OF CHINA N.V.
voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD 18,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
07 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GC GOLD & CASH B.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #92 , ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2021, 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan NAVAWA N.V. voorheen
gevestigd
te
JUANCHO
YRASQUIN
BOULEVARD 26, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.13 september
2021, 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 september
2021, 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 INNER HARMONY N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68
UNIT 212, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 september
2021, 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 KSS INTERNATIONAL N.V.
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STR #
26, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
07 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GO HOSPITALITY
CONCEPTS N.V. voorheen gevestigd te
EMERALD
MERIT
ROAD
#14
,
OYSTERPOND, UPQ , OYSTER POND , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 OPTA RETAIL CONCEPTS
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO
YRASQUIN
BOULEVARD
#
16,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.13 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september
2021, 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 JIN FENG JIU JIA N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 78, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september
2021, 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 JNO-BAPTISTE ELVIN
GERALD voorheen gevestigd te PLANTAIN
ROAD 15, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 september
2021, 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 HARBOUR WINDS DELIGHT
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT RD #82
A , SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2021, 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 17 september
2021, 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 GRANDIN ILNER
voorheen gevestigd te HYSSOP ROAD 5 CUL
DE SAC, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 september 2021, 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 21 september
2021, 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 LIMITEX B.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 HOLISTIC HEALTH CARE
N.V. voorheen gevestigd te WELGELEGEN
ROAD #33, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HARTMANN RANDY
voorheen gevestigd te EMERALD MERIT
ROAD 10 , OYSTER POND , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEAN-PIERRE ESDRAS
voorheen gevestigd te HYSSOP ROAD 2, CAY
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.14
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 september
2021, 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 MIKI RESTAURANT N.V.
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD #143,
CUL DE SAC, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 september 2021,
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 17 september
2021, 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 LENNARD PATRICK
ANTHONY voorheen gevestigd te INDUSTRY
DRIVE 19, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 september 2021, 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 06 september
2021, 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 LEBRON DE OLEO MIRNA
voorheen wonende te MARGARETH BRUCE'S
DRIVE 13 B, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 juli 2021, 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 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan IVORA PHARMA B.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET #5,
UNIT 4 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
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 17 september
2021, 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 GRANDIN ILNER
voorheen wonende te HYSSOP ROAD 5 CUL
DE SAC, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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 GUJAR RAMLAGAN voorheen
wonende
te
BACK
STREET
#
176,,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 19 augustus 2021, 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 september
2021, 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 JNO-BAPTISTE ELVIN
GERALD voorheen wonende te PLANTAIN
ROAD 15, SOUTH REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 september 2021,
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JAIDEO PASRAM
voorheen wonende te FORT WILLEM DRIVE #
2, FORT WILLEM, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
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 17 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEAN-PIERRE ESDRAS
voorheen wonende te HYSSOP ROAD 2, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FIDANQUE GONZALES,
JORGE voorheen wonende te PARADISE
ISLAND ROAD #, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 31 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 ORELIEN CHRISTIANA
voorheen wonende te WELGELEGEN ROAD
33, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 september
2021, 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 JONES DIAN GARTH
voorheen wonende te MIDDLE REGION ROAD
# 16-A, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 juli 2021, 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 17 september
2021, 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 LENNARD PATRICK
ANTHONY voorheen wonende te INDUSTRY
DRIVE 19,
CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2021,
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 07 september
2021, 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
GRAY
CANUTE
SYLVESTER voorheen wonende te OVER-THE
BANK-SECT. A - 45, OVER-THE-BANK, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 23 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 KAMERMAN ROBIN
voorheen wonende te JUANCHO YRAUSQUIN
BOULEVARD 26, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september
2021, 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 21 september
2021, 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 LAPONE, LOUIS & JESSE
DBA ARBOR ESTATE UNIT 12 voorheen
wonende te BUSH ROAD # 70-1, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
20 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 13 september
2021, 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 JEROE CLAUDETTE ETLIEN
voorheen wonende te WELGELEGEN ROAD
#30,, CAY HILL, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september
2021, 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 GOVANI PRADEEP
KISHANCHAND
voorheen
wonende
te
CARNATION ROAD # 5, MARY FANCY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 MANEK KARUNA
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BLVD UNIT 9 & 10,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MONCHERY DANIEL
voorheen wonende te FORT WILLEM ROAD #
2, FORT WILLEM, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HARTMANN RANDY
voorheen wonende te EMERALD MERIT ROAD
10, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september
2021, 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
GARCIA
GONZALES
MARINO voorheen wonende te PIN CUSHION
CACTUS DRIVE # 25, SUCKERGARDEN,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 06
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september
2021, 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 MILLER MARK ALAN
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN
BLVD # 6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 september 2021,
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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MC COURT RICHARD
voorheen wonende te EMERALD MERIT ROAD
# 3, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september
2021, 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
HENDRIKSON
ALEX
voorheen wonende te BANANA ROAD # 8, ST.
PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 augustus 2021, 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 13 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AAN DE ERFGENAMEN
VAN HAZEL, SYLVESTER CUTHBERT DBA
INCOME'S
GENERAL
CONSTRUCTION
voorheen wonende te GLOIRE ORLEANS #
37-E, RUE ROUND THE POND SAINT
MARTIN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 02 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOUGHAMES-SNIJDERS
SHAKILAH AANSP LIFETIME MANAGEMENT
N.V. voorheen wonende te UNION ROAD #
155, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
10 december 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 september
2021, 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
MIRPURI
RAVI
VASHDEV voorheen wonende te CARNATION
ROAD # 5, MARY FANCY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 september 2021,
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 17 september
2021, 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 MICHEL JAVELINE
voorheen wonende te HYSSOP ROAD # 2 B,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 september 2021, 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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OPROEPING

FAILLISSEMENT

bij exploot van de 20e september 2021,
waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Mark John
Rabess, gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke
zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten,
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende
aan de A.Th. Illidge Road #11 op Sint Maarten ,
gevolg gevend aan de beschikking van 16
september 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
DOMINGA ROA, zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders
OPGEROEPEN, om op maandag, 6 december
2021, des voormiddags te 09:00 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om te antwoorden op de vordering van
RONALD ALEXANDER HEWARD, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Union
Road 120-C te Cole Bay, Sint Maarten, ten
kantore van de gemachtigde advocaat E.I.
Maduro
E 88/21 – SXM202101164

(Bankruptcy)
MEDEDELING
VAN
FAILLISSEMENT
&
OPROEPING CREDITEUREN DORE BAR &
RESTAURANT N.V. (h.o.d.n. HARD ROCK CAFE
ST. MAARTEN). Op 15 september 2021 is door
het Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten de
vennootschap Dore Bar & Restaurant N.V. in
staat van faillissement verklaard. Als curator is
benoemd mevrouw mr. C.M.P. van Hees
(cvanhees@lexwell.net).
De
edelachtbare
mevrouw mr. P.P.M. van der Burgt treedt op als
rechter-commissaris. Bij dezen worden alle
crediteuren opgeroepen hun vorderingen
(schriftelijk en gemotiveerd) ter verificatie ten
kantore van de curator in te dienen.

De deurwaarder, Mark John Rabess

NOTIFICATION OF BANKRUPTCY & CALL FOR
CREDITORS DORE BAR & RESTAURANT N.V.
(d.b.a. HARD ROCK CAFE ST. MAARTEN). On
September 15, 2021, the Court of First Instance
in Sint Maarten declared the company Dore Bar
& Restaurant N.V. bankrupt. Ms. C.M.P. van
Hees was appointed trustee in bankruptcy
(cvanhees@lexwell.net). The honorable Ms.
P.P.M. van der Burgt will act as supervisory
judge. All creditors are hereby called upon to
submit their claims (in writing and with reasons)
for verification at the office of the trustee.

ECHTSCHEIDING

ECHTSCHEIDING

Bij beschikking gewezen op 20e september
2021, door de E.A.-heer Rechter bij het Gerecht
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen, Orwin Anthony ABRAMS, wonende op
St. Maarten en Sheila Loretta NURSE,
wonende in Guyana, is uitgesproken de
echtscheiding tussen partijen voornoemd.
(E56/2021_ SXM 2021 -705

Bij beschikking gewezen op 9e maart 2020,
door de E.A. Heer Rechter bij het Gerecht in
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten,
tussen Bethsaida BOYERI SANTANA en
Jorge
Junior
FABIAN
ANTONIO,
is
uitgesproken de echtscheiding tussen partijen
voornoemd

De deurwaarder
S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON
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NOTICE TO APPEAR

IN LIQUIDATION

By interim judgement of august 17th., 2021,
case number SXM2017-776, the Court in First
Instance of St. Maarten, instructed the
plaintiffs; Edwin L. DUZONG, Earl S.A.
DUZONG, Destor E.L. DUZONG and Joel C.V.
DUZONG, to by means of this notice inform
anyone who is of the opinion that he/she is an
heir or participant in the estate of the late
William Henry BELL, who died on November
18th., 1962, and or his first spouse the late
Mary Georgina LAKE, who died on January
1st., 1934, and or his second spouse the late
Mary Elmira GUMBS, who died on May 28th.,
1981, and who has not yet appeared in this
ongoing court procedure, before the Court in
First Instance of St. Maarten, with case number
SXM2017-776, that you can still do so by
appearing before the Court during its general
session on October 12th., 2021, at 08:30, at
which time you will have the opportunity to
present to the Court a legal document, outlining
your position and or opinion on the ongoing
court case. For further information concerning
the case, you are herewith referred to the
website of: Het Gemeenschappelijk Hof:
http://gemhofvanjustitie.org/onder:
Uitspraken-Oudeboedels-Oudeboedels
(Sint
Maarten) – Nalatenschap William Henry Bell.
The
Joint
Common
Court
of
Justice:
http://gemhofvanjustitie.org/under:
Judgments-Old estates-Undivided estates-Old
estates(Sint Maarten)-Estate William Henry Bell

The
entity
SDQ
CONSULATE
TRUST
FOUNDATION has been liquidated with
immediate effect, by a Board members'
Resolution dated September 29th, 2021. The
final financial statements and plan of
distribution of the remaining proceeds can be
viewed at the domicile SDQ CONSULATE
TRUST FOUNDATION
SDQ CONSULATE TRUST
FOUNDATION.
chooses domicile at Emmaplein Suite 4F,
Philipsburg, Sint Maarten. All creditors of the
entity have thirty (30) days to object in writing
by filing a petition at the Court of First Instance
on Sint Maarten.

The Bailiff
Solange M. APON

The liquidators.

IN LIQUIDATION
Wow Wireless B.V. (in liquidation) has been
dissolved by shareholders resolution of
September 3, 2021 in accordance with article
2:27 paragraph 1 section a Civil Code. Mr. Lloyd
Tackling was thereby appointed as liquidator (in
Dutch: vereffenaar). Pursuant to paragraph 2 of
article 2:27 CC the dissolution of the company
must be announced in the National Gazette by
the liquidator.
After its appointment, the liquidator has
declared, on September 3, 2021, that Wow
Wireless B.V. (in liquidation) has no assets.
Pursuant to article 2:31 paragraph 7 CC the
liquidation ends and the company ceases to
exist after such has been published by the
liquidator in the National Gazette.
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NR.:2021/1177

MINISTERIAL DECREE
of the
MINISTER OF FINANCE
Read:
the subsidy request from the St. Maarten Development Fund (hereinafter: SMDF) dated
September 16, 2021, to manage the Income Support and Unemployment Programs for the
months July 2021 until and including September 2021;
Considering:
that economies across the world have been negatively impacted by the COVID-19 pandemic and
Sint Maarten is no exception;
that the Government of Sint Maarten has prepared a Stimulus & Relief Plan with initial measures to
absorb the economic and social impact of the Covid-19 pandemic;
that one of the measures is the Direct Relief program, which includes urgently needed income
support for Sole Proprietors, Vendor License Holders, Bus Drivers or Independent Taxi or Tour
Drivers, and unemployment support for persons that lost their employment as a direct result of
COVID-19;
that by Ministerial Decree of May 14, 2020, no. 2020/643, SMDF was granted a subsidy to execute
the income and unemployment programs for the period April, May and June 2020;
that SMDF submitted a subsidy request to execute the income and unemployment support
programs for the period of July 1, 2020 until and including December 31, 2020 on July 30, 2020;
that by Ministerial Decree of August 20, 2020, no. 2020/1016, SMDF was granted a subsidy to
execute the income and unemployment programs for the period July, August, September and
October 2020;
that by Ministerial Decree of November 27, 2020, no. 2020/1381, SMDF was granted a subsidy to
execute the income and unemployment programs for the months of November and December
2020;
that by Ministerial Decree of March 3, 2021, no. 2021/195, SMDF was granted a subsidy to
execute the income and unemployment programs for the months of January, February, March and
April 2021;
that by Ministerial Decree of May 27, 2021, no. 2021/637, SMDF was granted a subsidy to execute
the income and unemployment programs for the months of May and June 2021;
that Article 6 of the National Ordinance on Subsidies stipulates that a subsidies is based on an
approved budget;
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that Article 14, sixth section, of the Kingdom Act Financial Supervision Curacao and Sint Maarten,
stipulates that if, at the start of a budgetary year, no budget relating to that year has been
adopted, the budget of the year prior to the current budgetary year shall be the basis for the
administration;
that Article 16, third section, of the National Accountability Ordinance, stipulates for the budget to
be deemed to have entered into effect as of January 1 of the relevant year, after it has first been
published in the ‘Afkondigingsblad’. As long as this has not been done, the budget of the year
preceding the relevant year will serve as the basis for management, in order to keep the service
going;
that the budget 2021 is approved and published in the ‘Afkondigingsblad’;
that the approved budget 2021 of the Government of Sint Maarten includes subsidy for the income
support and unemployment support programs;
that the Council of Ministers approved the request to extent the income and unemployment
programs for the months July 2021 until and including September 2021;

Given:
the National Ordinance on Subsidies (‘Algemene subsidieverordening’);
HAS DECIDED
Article 1
a. Considering the urgent desire for the subsidy support the Minister of Finance grants SMDF on
the basis of article 5 of the National Ordinance on Subsidies an exemption from the requirement
of having to submit the request two months prior to the commencement of the activity to
subsidized.
b. The incidental subsidy request from SMDF to execute the Income Support and the
Unemployment Support program, will be granted for the requested amount of NAf 3,990,000.00,
for the duration of three (3) months, commencing July 1,, 2021 until and including September
30, 2021, in the form of a preliminary advance payable as stipulated in article 11 below, and
provided under the conditions formulated in this decree and the applicable provisions of the
National Ordinance on Subsidies are complied with by SMDF.
c. The Minister of Finance shall definitively establish the subsidy amount after receipt of a financial
report on the income support and unemployment support activities as stipulated in the National
Ordinance on Subsidies.
Article 2
a. Eligible persons who meet the requirements of the Income Support Program will receive an
amount of NAf 1,150.00 monthly.
b. An applicant is eligible for the income support program if they:
1. are legally registered as a Sole Proprietor or have a permit for public transportation or
public vending (of any kind);
2. do not have employees and are not part of a payroll;
3. have updated Tax Declaration Forms;
4. have a valid bank account number at a local bank, in the name of the applicant (if
applicants do not have a local bank account, they will be serviced via a third-party option
to be proposed by SMDF to the Minister of Finance).
c. Income support program applicants must submit the following documents to determine their
eligibility for the program:
1. a Completed Income Support Application Online Form;
2. a copy of valid Sint Maarten issued ID or Dutch passport (expired no longer than six (6)
months);
3. a copy of a valid copy of the Chamber of Commerce & Industry registration, this is only
required from the sole proprietor (not older than 6 months);
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4. a copy of a valid (or not expired longer than 6 months as of the date application) vending
permit (of any kind), bus or taxi license;
5. a stamped copy of the 2020 Income Tax Return will be required or (another form of
proof of income for the year 2020 can be submitted as well to be assessed).
For Income Support applications, the verification will include a cross-check of the information
entered, by the applicant, into the completed Income Support Application Form against the
name on the supplied documents, including the identification document, Chamber of Commerce
excerpt (for sole proprietors), 2020 Income Tax Return (or other proof of income documents)
and lists of licenses and permits issued by Government.

Article 3
a. Eligible persons who meet the requirements of the unemployment program will receive an
amount of NAf 1,150.00, monthly.
b. An applicant is eligible for the Unemployment Program if they:
1. had been working on the Dutch Sint Maarten when they became unemployed due to
COVID-19 after March 15th, 2020;
2. can prove their unemployment status as a result of COVID-19;
3. have a valid bank account number at a local bank, in the name of the applicant (if they
do not have a local bank account, they will be serviced via a third-party option to be
proposed by SMDF to the Minister of Finance).
c. Unemployment Program applicants must submit the following documents to determine their
eligibility for the unemployment program:
1. a completed COVID-19 Unemployment Support Application Online Form;
2. a copy of valid Sint Maarten issued ID or passport (expired no longer than six (6)
months);
3. an original Letter of Termination or Dismissal (On Company letterhead with Company
Stamp);
4. a copy of the applicant’s last pay slip (from a payroll system with the Company’s name
clearly visible);
d. For Unemployment applications, the verification will include a cross-check of the information
entered, by the applicant, into the completed Unemployment Support Application Form against
the name on the supplied documents including the identification document, copy of the original
dismissal letter and most recent pay slip that coincides with the dismissal letter. Additionally, a
cross check against the Payroll Support Program will be required. It is imperative that all
attempts be made to limit instances of individuals benefitting from Payroll Support via their
employers and also receive support via the Unemployment Program.
Article 4
a. Applications are reviewed and assessed by SMDF based on the criteria set in articles 2 and 3 of
this decree.
b. Applications for the month July 2021 have to be received at the 15 th day of August 2021.
Applications received after the 15th of August 2021 will not be eligible (for example the
applications for the month July 2021 have to be received latest on the 15th of August 2021.
Applications for July 2021 received after August 15, 2021 will not be eligible.).
c. Applications for the month August 2021 have to be received at the 15th day of August 2021.
Applications received after the 15th of August 2021 will not be eligible (for example the
applications for the month August 2021 have to be received latest on the 15 th of August 2021.
Applications for August 2021 received after August 15, 2021 will not be eligible.).
d. Applications for the month September 2021 have to be received at the 15th day of September
2021. Applications received after the 15th of September 2021 will not be eligible for September
2021 (for example the applications for the month September 2021 have to be received latest
on the 15th of September 2021. Applications for September 2021 received after September 15,
2021 will not be eligible.).
e. SMDF will have access to the digital applications.
f. SMDF will create a ‘File Checklist’ for each program, stipulating the required documents for each
application, the reviewer will check all received applications and documentation against the File
Checklist.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 22

Datum: 01 oktober 2021
Pagina

g.

Article
a.
b.
c.

| 45

All applicants will receive the decision in writing via email from SMDF consisting of:
1. In case the request is granted, details on the disbursement will be communicated and
it will be stated that the definition of unemployment is only according to this
unemployment program as part of the Sint Maarten Stimulus & Relief Plan and no party
can claim any rights. Government does not acknowledge in any way that the definition
of unemployment of this program will be the same as unemployment as meant in the
labor laws of Sint Maarten, as this is not the case. In addition, a clause will be included
informing the applicant the request is granted for one month and the applicant have to
reapply in order to be assessed for another month according to the above under b. and
c.;
2. In case the request is denied, the reason of denial will provided and the applicant will
be informed on objection and appeal possibilities.
5
SMDF will apply all government protocols related to social distancing;
SMDF will put in place safety protocols in dealing with clients;
SMDF will as much as possible avoid contact with clients and implement digital processes
including processes (for example via video call) to check the identity of the applicant.

Article 6
To reduce the risk of potential fraud as applicants could apply for all programs, SMDF will be facilitated
with the following:
a. The full list of issued vending (of any kind) licenses, public transportation (of any kind) licenses;
b. Two dedicated employees from the Department of Labor Affairs who will, within two (2) business
days, verify if a dismissal request has been filed for the applicant;
c. Two dedicated employees form the Department of Social Services who will, within two (2)
business days, verify if an applicant is receiving Government financial assistance;
d. SMDF upon request will receive confirmation from USZV, within two (2) business days, if the
name of the applicant is on the list of of businesses, along with the names of the businesses’
employees, who have been approved for Payroll Support;
e. SMDF can request additional information on employment for USZV to decide on to confirm.
Article 7
a. Based on article 7, sub d, of the Ministerial Decree of May 14, 2020, no. 2020/643 there is an
advisory committee consisting of three members, one of whom is the chairperson, of which the
members and the ‘secretaris’ were appointed by Ministerial Decree of June 18, 2020, no.
2020/758, partly replaced by Ministerial Decree of December 11, 2020, no. 2020/1460 and
extended by Ministerial Decree of February 1, 2021, no. 2021/113;
b. The advisory committee and its members with the support of the ‘secretaris’ will continue to
assess the objections of persons who have submitted an application for income support or
unemployment support for the months of November 2020 or December 2020 which have been
totally or partly rejected;
c. Objections can be filed within six (6) weeks after the day of the first decision on the application
via the email address: SSRP.Objections@sintmaartengov.org.
f. SMDF will provide the advisory committee with all application documents within 24 hours after
the file request from the advisory committee is received.
g. In the event of a vacant seat at the advisory committee, the Minister of Finance appoints the
chairperson or the other two members.
d. The advisory committee assesses the objections of applicants who have submitted requests for
income support program or unemployment program and renders an advice to the Minister of
Finance no later than 4 weeks after the appeal was filled at the email address:
SSRP.Objections@sintmaartengov.org.
h. The advisory committee will meet every Tuesday and Thursday, and strives to make a decision
within seven (7) business days after they receive the objection.
i. The advisory committee can hear the applicant or other relevant parties.
j. The advisory committee will inform the applicant on its advice as well as SMDF and the Minister
of Finance.
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The Minister of Finance taking note of the advice from the advisory committee will take a decision
on the objection and inform the applicant via SMDF in writing.
SMDF will is obliged to follow the decisions and / or instructions of the Minister of Finance.

Article 8
a. Government will manage window(s) at the Government administration building and staff the
existing Helpdesks, to assist persons in submitting their applications and necessary documents
to the website.
b. Inquiries about the programs and processes may be directed to SMDF via ssrp@smdf.sx.
c. SMDF will answer questions from applicants regarding timelines and any necessary questions.
d. Press inquiries will be directed to the Ministry of Finance.
Article 9
a. SMDF cannot share any information to third parties other than SZV, Ministry of Finance, or the
Ministry of VSA. The use or release of any reports, data, or other information including
information identifying participants or any specific identifying information, requires prior
approval from the Minister of VSA.
b. The government of Sint Maarten has the ownership of all the data of and related to the
programs.
c. SMDF notifies all applicants where they can file for other programs, more specifically the food
voucher program and provides general information on the programs.
d. After completion of the application, SMDF shares digitally all files with the Ministry of VSA.
e. Both the Minister of Finance and the Minister of VSA can make inquiries, which information must
be provided promptly by SMDF.
f. SMDF will keep separate administrations for the income support program and the unemployment
support program, these administrations will also be separate from other SMDF activities.
g. Both the Minister of Finance and the Minister of VSA have access to the administration and all
files of SMDF related to the program.
Article 10
a. SMDF will maintain separate bank accounts for each program and a separate financial
administration.
b. SMDF will transfer the NAf 1,150.00 to the eligible persons.
c. In case persons do not have a valid bank account number at a local bank, SMDF will make use
of third-party services to disburse funds to beneficiaries, which third party will disburse cash
directly.
d. SMDF will make financial disbursements on a monthly basis as applications are received and
reviewed.
e. Disbursements will be made on Mondays.
f. Disbursements for the month of July 2021 will begin on the 20th of September 2021.
g. Disbursements for the month of August 2021 will begin on the 20 th of September 2021.
h. Disbursements for the month of September 2021 will begin on the 27 th of September 2021.
Article 11
a. SMDF has still an amount of NAf 348,000.00 unspent from the execution of the income support
and unemployment support programs for the period of May 1, 2021 until and including June 30,
2021, to be used to execute the income support and unemployment program for the period of
July 1, 2021 until and including September 30, 2021.
b. SMDF is granted a subsidy amount for the accounting costs, administrative costs and other
operational costs. For the months July 1, 2021 until and including September 30, 2021, the
amount is NAf 42,000.00.
c. SMDF is granted an amount of NAf 3,600,000.00 to be paid out to eligible persons for the income
and unemployment support for the months July 1, 2021 until and including September 30, 2021.
d. To cover the disbursements for the months of July 2021 until and including September 30, 2021,
SMDF will receive NAf 3,642,000.00 before September 18, 2021;
e. In accordance with the National Ordinance on Subsidies and article 1, sub c, of this Decree, the
definitively subsidy amount will be established on a later date, and in the event SMDF did not
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used the amount mentioned under sub c of this article for the eligible persons, the remaining
amount has to be paid back to Government within 5 working days after the definitive subsidy
amount is established and SMDF is informed on this amount.
Article 12
a. SMDF will contract an external accounting firm to produce monthly independent financial
reports, which will include a General Ledger.
b. SOAB will use the General Ledger for its monthly accountability check as well as for its final
audit.
c. SMDF will enter into an Agreed Upon Procedure with ‘Stichting OverheidsAccountant Bureau’
(hereinafter: SOAB), to conduct checks of a sample size of the received and processed
applications on a monthly basis.
d. The Minister of Finance shall upon request within a short but reasonable timeframe be provided
with reports on all aspects of the execution of the income support and unemployment support
program, including the financial administration and the time between the applications and the
payout.
e. SMDF uses BDO for accounting on a monthly basis. The costs associated with accounting
services will be included in the costs as mentioned under Article 11, subsection b.
f. The Minister of Finance may evaluate the income support and unemployment support programs
after the first two months.
Article 13
a. Government will communicate with the public /media about the income support and
unemployment support program and its execution. Communication on the execution of the
income and unemployment support programs will be based on consensus between government
and SMDF. SMDF will safeguard the use of and access to information regarding individuals, or
their personal information or any other type of information.
b. The eligibility criteria mentioned in articles 2 and 3 including the File Checklist for each program
will be publicized to increase awareness.
Article 14
In accordance with Article 17 of the National Ordinance on Subsidies, no later than 3 months after
completion of the program, SMDF will submit a social and financial report on all activities related to
the program to the Minister of Finance. Based on this report the final subsidy and any settlements will
be established.
Article 15
This ministerial administrative decision goes into effect on the first day after the date of signature and
will be published in the National Gazette.

Philipsburg, September 16, 2021
The Minister of Finance
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de
Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van
de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1
Nummer
Afkondigingsblad

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen
Citeertitel

Datum bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding
op een bij landsbesluit
te bepalen tijdstip

AB 2021, no. 64

Landsverordening
arbeidsovereenkomst

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2021, no. 34

Ministeriële regeling van de 6de
augustus 2021, tot wijziging van
artikel
2
van
de
Regeling
maatregelen economisch verkeer
COVID-19
Landsverordening, van de 13e
augustus 2021 houdende wijziging
van de Landsverordening publieke
gezondheid tot incorporatie van de
Regeling 2019-nCoV

06 augustus2021

08 augustus 2021

13 augustus 2021

14 augustus 2021

Besluit van 13 oktober 2020, nr.
3003480, tot wijziging van het
Besluit
van
de
Minister
van
Veiligheid en Justitie van 2 maart
2017, nr. 2050307, tot vaststelling
van de lijst met organisaties die een
bedreiging vormen voor de nationale
veiligheid

13 oktober 2020

AB 2021, no. 35

AB 2021, no. 36

21 september 2021
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AB 2021, no. 37

Regeling van de Staatssecretaris
van
Binnenlandse
Zaken
en
Koninkrijksrelaties van 6 december
2020,
nr.
2020-0000691383,
houdende de wijziging van de
Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland
2001,
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Buitenland
2001,
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Caribische
landen
en
de
Paspoortuitvoeringsregeling
Koninklijke
Marechaussee
in
verband met de invoering van
elektronische identificatie met een
publiek
identificatiemiddel,
het
uitbreiden van het basisregister
reisdocumenten
en
de
totstandkoming
van
het
Paspoortbesluit

06 december 2020

01 januari 2021,
met uitzondering
van de artikelen I,
onderdeel X en II,
onderdeel S, die in
werking treden met
ingang van
1september 2021

AB 2021, no. 38

Besluit
van
de
Minister
van
Infrastructuur en Waterstaat, van
21 december 2020, nr. IENW/BSK2020/241730, tot wijziging van het
Besluit
erkende
organisaties
Schepenwet in verband met het
actualiseren
van
de
erkende
organisaties en keuringsinstanties

21 december 2020

22 december 2020

AB 2021, no. 39

Regeling van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 25 januari
2021, nr. Min-BuZa.2021.6415-20,
tot wijziging van de Regeling
vrijstelling
visumplicht
Rijksvisumwet met betrekking tot
Venezolaanse onderdanen met een
meervoudig geldig visum voor de
Verenigde Staten of Canada

25 Januari 2021

29 januari 2021 en
werkt terug tot en
met 15 januari
2021

AB 2021, no. 40

Regeling van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 19 februari
2021, nr. Min-BuZa.2021.6536-19,
tot wijziging van de Regeling
vrijstelling
visumplicht
Rijksvisumwet met betrekking tot
Oekraïense onderdanen met een
biometrisch paspoort

19 februari 2021

01 maart 2021
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AB 2021, no. 41

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid,
Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 26
augustus 2021, houdende wijziging
van de Tijdelijke regeling payroll
ondersteuning 2021, zoals gewijzigd
bij
de
Regeling
payroll
ondersteuning voor de maanden
maart en april 2021, ten einde de
uitvoering
van
het
payroll
ondersteuningsprogramma
te
verlengen met de maanden mei,
juni, juli, augustus en september
2021
(Regeling
payroll
ondersteuning voor de maanden
mei,
juni,
juli,
augustus
en
september 2021)

26 augustus 2021

28 augustus 2021
en werkt terug tot
en met 1 mei 2021

AB 2021, no. 42

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic
and Telecommunication of August
30, 2021 to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation
maximum
prices
petroleum products)

30 augustus 2021

01 september 2021

AB 2021, no. 43

Besluit van de 1e september 2021
tot
afkondiging
van
de
Bekendmaking
en
besluit
tot
inwerkingtreding, van de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat,
van
31
augustus
2021,
nr.
IENW/BSK-2021/222344,
van
wijzigingen van twee regionale
Codes betreffende de veiligheid van
schepen waarmee reizen worden
ondernomen in het Caribisch gebied

31 augustus 2021

02 september 2021
gaan de wijzigingen
van de CCSS-Code
gelden vanaf 01
augustus 2021
gelden de
wijzigingen van de
SCV-Code

AB 2021, no. 44

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid,
Sociale
Ontwikkeling en Arbeid en van de
Ministers
van
Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie
van
03
september 2021, tot wijziging van
artikel
7
van
de
Regeling
maatregelen economisch verkeer
COVID-19 in verband met de
screening van personen

03 september 2021

04 september 2021

AB 2021, no. 45

Besluit van de 7e september 2021
tot afkondiging van de Rijkswet van
de 14e juli 2021 tot wijziging van de
Paspoortwet in verband met de
uitvoering van Verordening (EU)

14 juli 2021

op een bij koninklijk
besluit te bepalen
tijdstip
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2019/1157
van
het
Europees
Parlement en de Raad van 20 juni
2019 betreffende de versterking van
de beveiliging van identiteitskaarten
van burgers van de Unie en van
verblijfsdocumenten afgegeven aan
burgers van de Unie en hun
familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L
188)
(uitvoering
verordening
identiteitskaarten)
AB 2021, no. 46

Besluit van de 7e september 2021
tot afkondiging van de Rijkswet van
de 14e juli 2021 houdende wijziging
van het Besluit Paspoortgelden en
het Paspoortbesluit in verband met
de uitvoering van Verordening (EU)
2019/1157
van
het
Europees
Parlement en de Raad van 20 juni
2019 betreffende de versterking van
de beveiliging van identiteitskaarten
van burgers van de Unie en van
verblijfsdocumenten afgegeven aan
burgers van de Unie en hun
familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L
188)

14 juli 2021

op een bij koninklijk
besluit te bepalen
tijdstip

AB 2021, no. 47

Besluit van de 7e september 2021
tot afkondiging van de Rijkswet van
de 14e juli 2021 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van
de rijkswet van 14 juli 2021 tot
wijziging van de Paspoortwet in
verband met de uitvoering van
Verordening (EU) 2019/1157 van
het Europees Parlement en de Raad
van 20 juni 2019 betreffende de
versterking van de beveiliging van
identiteitskaarten van burgers van
de Unie en van verblijfsdocumenten
afgegeven aan burgers van de Unie
en hun familieleden die hun recht
van vrij verkeer uitoefenen (PbEU
2019,
L
188)
(uitvoering
verordening
identiteitskaarten)
(Stb. 2021, 351) en van het besluit
van 14 juli 2021, houdende wijziging
van het Besluit paspoortgelden en
het Paspoortbesluit in verband met
de uitvoering van Verordening (EU)
2019/1157
van
het
Europees
Parlement en de Raad van 20 juni
2019 betreffende de versterking van
de beveiliging van identiteitskaarten

14 juli 2021

Besluit regelende de
inwerkingtreding
van AB 2021, no. 45
en AB 2021, no. 46
02 augustus 2021
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van burgers van de Unie en van
verblijfsdocumenten afgegeven aan
burgers van de Unie en hun
familieleden die hun recht van vrij
verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L
188) (Stb. 2021, 352)
AB 2021, no. 48

Besluit van de 7e september 2021
tot afkondiging van het Besluit van
21 mei 2021, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding
van artikel I, onderdeel AA, van de
Rijkswet van 30 oktober 2019 tot
wijziging van de Rijksoctrooiwet
1995
in
verband
met
de
Overeenkomst
betreffende
een
eengemaakt
octrooigerecht
en
Verordening (EU) nr. 1257/2012
(Bij AB 2020, no. 02)

21 mei 2021

Besluit regelende
de inwerkingtreding
van AB 2021, no.
02
01 augustus 2021

AB 2021, no. 49

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 27
mei 2021 tot wijziging van enkele
vervaldata
van
wettelijke
voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de uitbraak van
COVID-19

27 mei 2021

01 augustus 2021
tijdstip van verval
van enkele
artikelen

AB 2021, no. 50

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 24
maart 2021 tot wijziging van enkele
vervaldata
van
wettelijke
voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de uitbraak van
COVID-19

24 maart 2021

01 juni 2021
tijdstip van verval
van enkele
artikelen

AB 2021, no. 51

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 27
januari 2021 tot wijziging van enkele
vervaldata
van
wettelijke
voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de uitbraak van
COVID-19

27 januari 2021

01 april 2021
tijdstip van verval
van enkele
artikelen

AB 2021, no. 52

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 26
november 2020 tot wijziging van
enkele vervaldata van wettelijke
voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de uitbraak van
COVID-19

26 november 2020

01 februari 2021
tijdstip van verval
van enkele
artikelen
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AB 2021, no. 53

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 28
september 2020 tot wijziging van
enkele vervaldata van wettelijke
voorzieningen die zijn getroffen in
verband met de uitbraak van
COVID-19

28 september 2020

1 december 2020
tijdstip van verval
van enkele
artikelen

AB 2021, no. 54

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van de Rijkswet van 23
september
2020,
houdende
goedkeuring van het op 2 juli 2018
te Washington tot stand gekomen
Verdrag tussen de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden en de
Regering van de Verenigde Staten
van
Amerika
inzake
de
totstandkoming van een raamwerk
voor samenwerking op het gebied
van defensieaangelegenheden, met
bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb.
2019, 102)

23 september 2020

26 september 2020

AB 2021, no. 55

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van de Rijkswet van 11
september 2020, houdende regels
inzake het creëren van tijdelijke
uitzonderingen op de Rijkswet op
het Nederlanderschap (Rijkswet
inperking gevolgen Brexit)

11 september 2020

bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip

AB 2021, no. 56

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van de Rijkswet van 28
oktober 2020 tot wijziging van de
Rijkswet
Onderzoeksraad
voor
veiligheid in verband met enkele
aanpassingen

28 oktober 2020

bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip

AB 2021, no. 57

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 4
december 2020 tot vaststelling van
het tijdstip van inwerkingtreding van
de Rijkswet van 28 oktober 2020 tot
wijziging
van
de
Rijkswet
Onderzoeksraad voor veiligheid in
verband met enkele aanpassingen
(Bij AB 2021, no. 56)

04 december 2020

01 januari 2021,
met uitzondering
van artikel I,
onderdeel D
(Bij AB 2021, no.
56)

AB 2021, no. 58

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 26
oktober 2020, houdende vaststelling
van het tijdstip van inwerkingtreding
van de Rijkswet van 6 maart 2020
houdende
wijziging
van
de
Paspoortwet in verband met de

26 oktober 2020

01 januari 2021,
met uitzondering
van artikel I,
onderdeel Cc
(Bij AB 2020, no.
26)
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invoering
van
elektronische
identificatie
met
een
publiek
identificatiemiddel en het uitbreiden
van
het
basisregister
reisdocumenten (Stb. 2020, 104)
(Bij AB 2020, no. 26)
AB 2021, no. 59

Besluit van 7september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 15
oktober 2020, houdende regels
betreffende het verstrekken van
reisdocumenten

15 oktober 2020

op een bij
koninklijkbesluit te
bepalen tijdstip

AB 2021, no. 60

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 13
november
2020,
houdende
vaststelling van het tijdstip van
inwerkingtreding van het Besluit
houdende regels betreffende het
verstrekken van reisdocumenten
(Bij AB 2021, no. 59)

13 november 2020

01 januari 2021
(Bij AB 2021, no.
59)

AB 2021, no. 61

Besluit van 7 september 2021 tot
afkondiging van het Besluit van 2
december 2020, houdende wijziging
van het Besluit paspoortgelden in
verband met de aanpassing van de
tarieven vanwege de jaarlijkse
indexering en de invoering van een
publiek identificatiemiddel op de
Nederlandse identiteitskaart per 1
januari 2021

02 december 2020

01 januari 2021

AB 2021, no. 62

Landsverordening, van 9 september
2021 tot vaststelling van de
Begroting van het land Sint-Maarten
voor
het
dienstjaar
2021
(Landsverordening begroting 2021)

10 September 2021

23 oktober 2021 en
werkt terug tot en
met 1 januari 2021

AB 2021, no. 63

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,Traffic
and
Telecommunications
of
September 24, 2021 to establish the
prices of specific consumer goods in
connection with the 2021 Hurricane
Season

24 september 2021

28 september 2021
en vervalt 30
november 2021
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

AB 2021, no. 7

Tijdelijke Landsverordening, van de 16e maart 2021 tot het
verminderen van de vakantie-uitkeringen en het recht op
vakantie uren, het niet toekennen van verhogingen van de
bezoldiging en het verlagen van de vergoeding voor
overwerk voor overheidsdienaren naar aanleiding van de
Nederlandse voorwaarden verbonden aan de tweede
tranche liquiditeitssteun ter bestrijding van de gevolgen
van de Covid-19 pandemie (Tijdelijke Landsverordening
Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden
overheidsdienaren)
Tijdelijke Landsverordening van de 16e maart 2021
houdende de vaststelling van regels inzake het
bezoldigingsmaximum
en
de
aanpassing
van
de
arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten
(Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en
aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector
entiteiten)

16 maart 2021

Tijdelijke Landsverordening, van de 16e maart 2021 tot
wijziging van de Landsverordening bezoldiging politieke
gezagdragers,
de
Vergoedingsregeling
reisen
verblijfskosten Ministerraad en de Vergoedingsregeling reisen verblijfskosten Statenleden (Tijdelijke Landsverordening
aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers)

16 maart 2021

AB 2021, no. 8

AB 2021, no. 10

16 maart 2021

