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OPROEPING
Ontbinding
Bij exploot dd. 1 december 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder
op
St.
Maarten,
alhier.
Opgeroepen:
Abdoul Vakhab Sarani
Barro,
zonder
bekende
woon
of
verblijfplaats, aan de om op maandag de 10
april 2017 te 09:00 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te
verschijnen, voor de behandeling van
vorenbedoelde zaak Marilyn Margaret
Thomas, (E 57/16)

Bij bestuursbesluit d.d. 11 december 2015
heeft het bestuur van Bosserslaw Escrow
Foundation besloten om de stichting per 11
december 2015 te ontbinden en een
vereffenaar te benoemen. De vereffenaar
heeft bij zijn aanvaarding vastgesteld dat er
geen bekende activa zijn.
De vereffenaar,

De deurwaarder S.M. APON

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualiga road 4
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

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

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

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

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

Aanleveren uiterlijk dinsdag 3 januari
2017 a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
MOVING ON TRANSPORT N.V. DBA AS
BULLS TRANSPORT voorheen wonende te
ZAGERSGUT ROAD # 26, ZAGERSGUT,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SHAJEL N.V. DBA AS SHAJEL N.V.
voorheen wonende te UPPER PRINCE'S
QUARTER ROAD # 31, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, 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,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende l id, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvord ering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
JUNGE MANAGEMENT SOLUTION DBA AS
JUNGE MANAGEMENT SOLUTION
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 36
E CROWN REALITY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 November
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
BUCKELLINE N.V. voorheen wonende te
PORT DE PLAISANCE, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
IMCARIDOM N.V. voorheen wonende te
ORGAN PIPE CACTUS ROAD # 20,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
HOPPER, PATRICK JOSEPH voorheen
wonende te TABAGO HOUSE 42 33
MAHOGANY RUN, ST. THOMAS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
November 2016, 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 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
UMBRA LTD DBA AS UMBRA LTD voorheen
wonende te PUERTA DEL SOL UNIT 312,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
EXPERT ROOF N.V. voorheen wonende te
SIMPSONBAY YACHT CLUB # 10, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 25

Datum: 23 december 2016

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
BARDLY N.V. DBA AS CITRUS voorheen
wonende te RHINE ROAD # 44,
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 15 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PETERSON-MINAYA FIGUEREO, ESTHER
voorheen wonende te PUMPKIN DRIVE #
8, REWARD, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 14 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
BRASSERIE RESTAURANT N.V. DBA AS
PARIS BISTRO voorheen wonende te
RHINE ROAD, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 November
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
IGLESIAS, PEDRO RENE voorheen
wonende te RHINE ROAD 7 LOWLANDS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
BEAUTY CONCEPT N.V. DBA AS NEWLINE
SLIMMING CENTER voorheen wonende te
TAMARIND PLAZA UNION ROAD UNIT H133, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
HFS GROUP N.V. voorheen wonende te
CABBAGE PALM DRIVE # 26, ORANGE
GROVE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 29 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

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

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CARIBBEAN ESCAPE REALITY N.V.
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD
# 25, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
FEGO ENTERPRISES N.V. DBA AS
PICANTE voorheen wonende te BILLY
FOLLY ROAD # 8, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 November
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, O'Brien
Gumbs deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
GLORIA BAR & RESTAURANT N.V. DBA
AS BARZIL CAFÉ voorheen wonende te
RHINE ROAD MAHO PLAZA 43/44, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan TROPICAL WORLD OF ST. MAARTEN
N.V.DBA AS TROPICAL WORLD OF ST.
MAARTEN N.V voorheen wonende te
ORANGE GROVE CENTER # 9, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
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 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
THE PILOT HOUSE CORPORATION N.V.
DBA AS CARIBBEAN GROVE REAL
ESTATE voorheen wonende te BILLY FOLLY
# 25, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 23 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
November 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
MILE HIGH CONSULTING N.V. DBA AS
MILE HIGH CONSULTING N.V. voorheen
wonende te BILLY FOLLY # 26, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILD WORLD N.V. C/O CUPECOY
DBA AS THE MARKET AT CUPECOY
voorheen wonende te RHINE ROAD # 44,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
LAGOON DIVING SERVICES N.V. DBA
LAGOON DIVING SERVICES N.V.
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #
54, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 28 November 2016, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka
Romney deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
FASHION IMPEX N.V. voorheen wonende
te CH. E.W VOGES STREET BLDG 26,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
november 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
December 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
CYNOTO N.V., T & T CONSTRUCTION
voorheen wonende te ROSES ROAD # 8 ,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 November
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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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 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
FOUR NINETEEN LTD N.V. DBA AS FOUR
NINETEEN LTD N.V voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 25 C/O RAINBOW
BEACH CLUB, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 November
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 29
november 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
JOAVIR ENTERPRISES N.V. DBA AS
JOAVIR ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD # 9, CUPECOY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 01
December 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
REYES, LUISA CARTIDAD voorheen
wonende te OLD CACTUS DRIVE # 17,
SUCKER GARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november
2016, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 25
November 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan HONICK, LAWRENCE F voorheen
wonende te FRONT STREET 42,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 November
2016, 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
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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 29
November 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DESANGE ENTERPRISES N.V. DBA AS
DESANGE ENTERPRISES N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD # 9, CUPECOY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
November 2016, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

Bij exploot dd. 9e december 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van
Justitie op St. Maarten, heb ik, Solange M.
APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier,
ten verzoeke van Mario Lincoln Martina,
gevestigd op St. Maarten, gedomicilieerd ten
kantore van dhr. Edwin Maduro,
kantoorhoudende op St.Maarten, aan
Dianne Marcia Lindie, wonende in de
Verenigde Staten van Amerika, BETEKEND,
een beschikking waarbij de echtscheiding
tussen partijen op 7 november 2016, in het
openbaar is uitgesproken, geschieddende
deze betekening en publicatie ten effecte
rechtens en opdat de geexploiteerde van het
een of ander niet onkundigd blijft (E60/16)
De deurwaarder S.M. APON

EXQUISITE FURNISHINGS B.V.
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
van Sint Maarten. Bij exploit van 28
November 2016, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Akeem
Thomas deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PLANTATION N.V.DBA AS PLANTATION
P.I.V.N.V, voorheen wonende te UNION
ROAD 110 -B, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 October 2016,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 31 december
2016 te ontbinden
De Vereffenaar

JOEMONTANA REAL ESTATE &
MANAGEMENT B.V.
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap is
besloten de vennootschap per 31 december
2016 te ontbinden
De Vereffenaar
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Synergy Renewables Sint Maarten N.V. in liquidation

A company incorporated under the laws of Sint Maarten, having its statutory seat in Sint Maarten
and its office there at Falcon Drive 1 Brooks Towers unit B4, Harbour View, Philipsburg, registered
with the Commercial Register of the Chamber of Commerce of Sint Maarten with number 22712
(the “Company”).
Pursuant to a shareholders’ resolution of 19 December 2016 the shareholders of the Company
resolved to dissolve the Company with immediate effect.
The liquidator
Curaçao, the date of this publication
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LANDSCOURANT PUBLICATIE DATA 2017
Deadline
3 januari
17 januari
31 januari
14 februari
28 februari
14 maart
28 maart
11 april
25 april
9 mei
23 mei
6 juni
20 juni
4 juli
18 juli
1 augustus
15 augustus
29 oktober
12 september
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
20 november
5 december
19 december

Publicatiedag Landscourant
6 januari
20 januari
3 februari
17 februari
3 maart
17 maart
31 maart
14 april
28 april
12 mei
26 mei
9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december
22 december

Datum: 23 december 2016
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No. 2016/2231

MINISTERIËLE BESCHIKKING
Van de 12de oktober 2016
DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
Machtigingsbesluit openbaarmaking adviezen van de Raad van Advies
in overweging genomen hebbende:
-

dat de Minister van Algemene Zaken belast is met het openbaar maken van adviezen van
de Raad van Advies;
dat het wenselijk is om deze handeling lager in de organisatie te leggen;

gelet op:
-

artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die geen
publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
minister: de Minister van Algemene Zaken;
Artikel 2
1. De minister blijft bevoegd de bevoegdheid uit te oefenen en kan de machtiging te allen tijde
intrekken.
2. Een door de gemachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als
een besluit van de minister.
3. Een krachtens machtiging genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen.
Artikel 3
Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene
Zaken wordt machtiging verleend met betrekking tot de openbaarmaking van de adviezen van de
Raad van Advies.
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Artikel 4
1. Het doorgeven van de machtiging aan een medewerker van de afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken dient te geschieden bij schriftelijk besluit.
2. Op het doorgeven van de machtiging zijn deze bepalingen overeenkomstig van toepassing.
Door het verbinden van voorwaarden kan de machtiging worden beperkt.

Artikel 5
Bij afwezigheid van de functionaris aan wie middels dit besluit bevoegdheden is gemachtigd,
worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun aangewezen plaatsvervanger, zoals bepaald in
het organisatiebesluit.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg,
De Minister van Algemene Zaken,
d.d.

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het
bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden
bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling.
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn
van de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

-

-

-

-

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2016, no. 52

Besluit van de 21ste November
2016 tot afkondiging van de
Circulaire signaleringsprocedure
Paspoortwet bij vermoeden van
misbruik met reisdocumenten
Onderlinge regeling als bedoeld in
artikel 38, eerste lid, van het
Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden tussen Nederland en
Sint Maarten inzake de verdeling
van de opbrengsten van het
octrooibestel
Besluit van 2 november 2016 tot
afkondiging van het Besluit van 25
augustus 2016 houdende wijziging
van het Uitvoeringsbesluit
Rijksoctrooiwet 1995 in verband
met de implementatie van Richtlijn
2013/55/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 20
november 2013 tot wijziging van
Richtlijn 2005/36/EG betreffende
de erkenning van
beroepskwalificaties en Verordening
(EU) nr. 1024/2012 betreffende de
administratieve samenwerking via
het Informatiesysteem interne
markt (“de IMI-verordening”)
(PbEU 2013, L 354)

21 november 2016

22 november 2016

17 oktober 2016

18 oktober 2016
en werkt terug tot
en met 10 oktober
2010.

2 november 2016

30 november 2016
en werkt terug tot
en met 18 januari
2016.

AB 2016, no. 51

AB 2016, no. 50

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 25

Datum: 23 december 2016

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

