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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, 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 BONHOMME LEBIEN DBA
ISLAND TRADING / BUS 222 voorheen
gevestigd te VIRGIN GORDA DRIVE # 4,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 september 2020,
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 september
2020, 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 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. 22 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 HIRANAND'S TRADING
N.V. DBA TROPICANA voorheen gevestigd te
BACK STREET # 86, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.18 september
2020, 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 september
2020, 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 EUROPEAN APPAREL
SINT MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET
ST.
ROSE
ARCADE,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 september 2020, 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 23 september
2020, 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 LACLE ROSITE LILIAN
DBA AROLAC PROPERTY MANAGEMNT &
ACCOUNTING
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD # 57, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 september
2020, 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 september
2020, 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 LOUNESS N.V. DBA
ITALIAN SHOES voorheen gevestigd te OLD
STREET # 111 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 NO 1 ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te BACK STREET # 129C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 september 2020, 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 september
2020, 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 BLESSINGS GROEP N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 16,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 september 2020, 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 23 september
2020, 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 LEMIDO N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 7, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
september 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 HYPOLITE,
COLLINS DBA CUBAN TROPICAL BAR /
RESTAURANT & POOL LOUNGE voorheen
gevestigd te WELL ROAD # 58 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 augustus
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 MAVELS N.V. voorheen
gevestigd te BACK STREET # 19-A,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.18 september 2020, 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september
2020, 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 EUROPEAN APPAREL ST
MARTIN
N.V.
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET # 10, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september
2020, 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 CUPECOY
VILLAGE REAL ESTATE N.V. voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 66, LOWLANDS,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 september
2020, 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 september
2020, 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 VISTA DEL MAR
HOLDING LTD voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 5 SUITE 2-B 6 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, 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,
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 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PREMIERE
EGLISE APOCALYPSE OF SINT MAARTEN
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 91,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.19 september 2020, 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 28 september
2020, 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 NIMER ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET #
62, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DUTCH
QUARTER
HARDWARE
N.V.
voorheen
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 301,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 maart 2020, 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 september
2020, 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 DOCKSIDE HOLDING
LTD voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5
SUITE 2-B 6 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 24 september
2020, 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 MAHO SUSHI
N.V. DBA BAMBOO BERNIES voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 1, MAHO
SHOPPING CENTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 september 2020, 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 28 september
2020, 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 BABITA N.V. voorheen
gevestigd te BACK STREET # 70-B,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 september 2020, 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,
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 23 september
2020, 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 BAMBOO
BERNIES (ST. MAARTEN) N.V. voorheen
gevestigd te RHINE ROAD, MAHO, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 september
2020, 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 september
2020, 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 H.M.I. LTD voorheen
gevestigd te FRONTSTREET # 5 SUITE 2-B 6
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, 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,
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 24 september
2020, 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 BLUE
RIBBON
MARKETING
N.V.
voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD # 64, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.21
september 2020, 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 28 september
2020, 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 KINFOLK LOTTERY
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te BACK
STREET # 46, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 september 2020,
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,
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
2020, 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 FOOD
EXPRESS COLE BAY N.V. DBA LIDO FOOD
CENTER voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 109, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2020,
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 september
2020, 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 TAMARIND HILL
DEVELOPMENT LIMITED C/O CARIB TRUST
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 6
SUITE 2-B , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 september 2020,
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,
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 24 september
2020, 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 ALPHA
MARKETING AND MANAGEMENT B.V.
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD #
37, PELICAN KEY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 september 2020, 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 28 september
2020, 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 ERIC ENTERPISES 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. 28 september 2020, 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,
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 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HDS
TRADING N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD UNIT # 1-01, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
september 2020, 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 september
2020, 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
ESTALITA'S
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 4 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 24 september
2020, 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 SUSAN
COQUIN AANSPRAKELIJK GESTELD ALS
DIRECTEUR VAN TOP DOGS SALES &
MARKETING 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.21 september
2020, 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 28 september
2020, 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 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. 28 september
2020, 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,
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 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HD SXM N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 11,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2020, 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 september
2020, 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
SINT
MAARTEN
DISCOVERY TOURS N.V. voorheen gevestigd
te
FRONTSTREET # 5 SUITE 4 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 23 september
2020, 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 BIG TOWN
SUPERMARKET N.V. 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.21 september 2020,
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
2020, 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 SUNNY FOOD
REALTORS N.V. voorheen gevestigd te FAN
CORAL ROAD # 10(APT -A), BEACON HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. BOD, 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,
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 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan KAZAZEN
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD #
139, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2020, 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 september
2020, 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 SXM GUEST 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. 25 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 28 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MERCHANT
MARKET ST. MAARTEN N.V. DBA ISLAND
FOOD WHOLESALE voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE # 4, ORANGE GROVE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 september
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SRL
AUDITING AND ACCOUNTING SERVICES
B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
991, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 september
2020, 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 PARK AND
SHOP
SUPERMARKET
N.V.
voorheen
gevestigd te ARBURTUS ROAD # 5,
SUANDERS,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 september 2020, 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
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALUMINUM
CENTRE SXM N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 65, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2020, 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,
Shaunetta Delaney,
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 september
2020, 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 CALYMOUN N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
5
,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, 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 september
2020, 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 PRIMAC
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY ROAD # 6, BILLY FOLLY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 september
2020, 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,
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 29 september
2020, 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 TOURNESOL N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, 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 september
2020, 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 CYRUS
MARKETING & PROMOTION N.V. voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 66, LOWLANDS,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 september
2020, 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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPORTS
TOURISM
COUNCIL
ST.
MAARTEN
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD # 14, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2020, 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 september
2020, 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 FRENCH RIVIERA N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 10 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 22 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SHARWARMA
IMPERIAL N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 11, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 september
2020, 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 september
2020, 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 PLATA DEL SOL N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 11
UNIT 6 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
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 25 september
2020, 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
LIMONEAUX
SUPERMARKET N.V. DBA FOOD FAIR
voorheen gevestigd te JOHAN VERMEER
STRAAT # 2, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 september
2020, 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 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HDS
TRADING N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD, UNIT # 1-01, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
november 2020, 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 Delaney,
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 september
2020, 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 MO,
GUOJIAN
DBA
GOLDEN
STAR
BAR
RESTAURANT voorheen gevestigd te ST.
PETERS ROAD # 40, ST. PETERS, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.22 september
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 18 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PINTO
CARLO voorheen wonende te UNION ROAD #
149, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 september 2020, 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

AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september
2020, 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 FRONTSTREET # 15-B
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 ROUMOU
FERNANDO CECIL voorheen wonende te
WYOMING STREET # 8, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 september
2020, 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,
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 28 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FENG - WU,
LIMEI voorheen wonende te UNION ROAD #
33, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 16 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOYNAK,
ENGIN voorheen wonende te UNION ROAD #
155 A 7, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september
2020, 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 MO, JUN
QAING DBA NELLY'S MEI MEI BAR voorheen
wonende te L.B. SCOT ROAD # 41, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
21 september 2020, 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 JEAN
CHARLES SAINTANIE voorheen wonende te
WELL ROAD # 15, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 september 2020,
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
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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 28 september
2020, 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 GUPTA MAYA RAM
voorheen wonende te BACK STREET # 55 - A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 28 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRIFFITH
TROY ELISHA voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 98, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 september 2020,
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 Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 september
2020, 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 MO, JUNSHENG voorheen
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 28,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 PERALTAASTACO NOEMI voorheen wonende te
WELLINGTON ROAD # 24, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 september
2020, 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,
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 28 september
2020, 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 LEMUS-PALACIOS,
ORLANDO EFREN DBA LEMUS JEWELRY
REPAIR SHOP voorheen wonende te BACK
STREET # 21, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 september 2020,
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
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FENG RUIJIN
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 61,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 september 2020, 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 Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 september
2020, 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 MO- WU, LIANGTING
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD #
28, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 september
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 CAI BINGLIN voorheen
wonende
te
BACK
STREET
#
179,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 september 2020, 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 28 september
2020, 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 CHHUGANI MANOJ
SIROOMAL voorheen wonende te BACK
STREET # 12-A, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 september 2020,
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 september
2020, 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 STRAW DEANROY CLYDE
voorheen wonende te ST. GEORGE # 31,
FRENCH QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 september 2020,
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 28 september
2020, 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 DERBYBARRETTE PAMELA MAE voorheen wonende
te SIMPSON BAY ROAD # 109, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
24 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 september
2020, 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 CHANDIRAM LAL
RAMCHAND voorheen wonende te BACK
STREET # 49-C,
PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 september
2020, 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,
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 28 september
2020, 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 JANGA, SHA'DRACH DBA
URBAN NAILZ voorheen wonende te BACK
STREET # 28, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 september 2020,
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 september
2020, 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 IBRAHIM ISSA, CAMILO
voorheen wonende te SANTA CECELIA URB,
CAMPO, CARACAS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 september 2020,
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 29 september
2020, 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 GUIGUES, DAVID
ALEXANDER
voorheen
wonende
te
FRONTSTREET # 5, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september
2020, 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 23 september
2020, 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 LOUIS SEALING SYSTEM
voorheen wonende te UNION ROAD # 8,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 september 2020, 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 28 september
2020, 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 METANT-BEAUSIL,
MARIE
YOLAINE
DBA
HATIAN
RESTAURANT voorheen wonende te BACK
STREET # 162, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 september 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, 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 SHASTRI DEEPAK
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 124,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 september 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 september
2020, 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 MOHAMMED BIBI
NAZMOON voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER
STREET
#
109,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 september 2020, 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 28 september
2020, 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 BRISON, ANGELA
MARLIN voorheen wonende te BACK STREET
# 188, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 september 2020,
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 24 september
2020, 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 ROBLES
JUANA JOSEFA voorheen wonende te
WINNIPEG STREET # 6 A/B, COLE BAY
LAGOON, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 september 2020, 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 september
2020, 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 AJOURI,
ESSAM HATEM IZZAT voorheen wonende te
UNION ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 16 september 2020,
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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 september
2020, 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 CANNEGIETER-FLORES
JOSELIJN voorheen wonende te VIRGIN
GORDA DRIVE # 10, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
september 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Bij exploot van 6e oktober 2020, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van PATRICK (JAN) IAN
PETERSON, wonende op Sint Maarten, die voor
deze woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 57
te Cole Bay, Sint Maarten, ten kantore van
Hoeve & Rogers Attorneys|Consultants, en
gemachtigd mr. M.N. Hoeve, ten laste van
BELINDA JOSEPHINE PETERSON, zonder
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Verbeterde Uitspraak van het
Gerecht in Eerste Aanleg dd. 14e augustus
2020
.
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 8e oktober 2020, 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 7e oktober 2020
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
JAMES AUGUSTUS RICHARDS, wonende aan
de Cayenne Road # 12, Lower Princess Quarter
op Sint Maarten,
OPGEROEPEN, om op maandag, 2 november
2020, des voormiddags te 10:25 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
LENETTE IRENE BROOKS, wonende op Sint
Maarten, en gedomicilieerd in de Imperial
Building te Philipsburg, ten kantore van de
gemachtigde advokate mr. G.C. RichardsonNicolaas
E 135/19 – SXM201901221
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 8e oktober 2020, 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 6e oktober 2020
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
1. FRANKLIN BENJAMIN SINT JAGO, 2.
MAGDALENA GARCIA en 3. VIOLINDA
MERCEDES SINT JAGO, allen wonende op Sint
Maarten,
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 december
2020, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
1. MARLENE HELEN SINT JAGO, 2. FELICIA
MARRIANNE
SINT
JAGO,
3.
DE
GEZAMENLIJKE
ERFGENAMEN
VAN
JULIETTE ANNETTE BALY: 3.1 Elsidro
Franklin Sint Jago, 3.2 Miranda Elsidra
Loves Seabrookes, 3.3 Evenicia Annette
Seabrookes en 3.4 Evencia Melissa
Seasbrookes EN 4. MELVIN DEGNARDO
SINT JAGO, allen gedomicilieerd aan de Union
Road 120 C te Cole Bay en gemachtigd dhr. E.I.
Maduro
AR 287/19 – SXM201901267
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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Announcement
William Tacon in his capacity as Administrator of
the National Bank of Anguilla (Private Banking &
Trust) Limited (In Administration) gives notice
to any party who asserts a security or ownership
interest in the following property, to contact the
Administrator.
Beach Islander Department Store
Backstreet Philipsburg
Sint Maarten
Situated on the following parcels of land:
251/1980
252/1980
159/1983
476/1995
If any party wishes to assert such an interest,
please forward your name, address and details
of your interest in the above property to the
contact details provided below on or before 16
November 2020.
Dated: 1 October 2020
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FAILLISSEMENT
(Bankruptcy)
MEDEDELING
VAN
FAILLISSEMENT
&
OPROEPING CREDITEUREN MY STORE B.V. Op
24 september 2020 is door het Gerecht in Eerste
Aanleg in Saba de vennootschap My Store B.V.
in staat van faillissement verklaard. Als curator
is benoemd mevrouw mr. C.M.P. van Hees
(caroline.vanhees@attorneysxm.com. De heer
mr. C.T.M. Luijks treedt op als rechtercommissaris. Bij dezen worden alle crediteuren
opgeroepen hun vorderingen (schriftelijk en
gemotiveerd) ter verificatie ten kantore van de
curator in te dienen.
NOTIFICATION OF BANKRUPTCY & CALL FOR
CREDITORS MY STORE B.V. On September 24,
2020, the Court of First Instance in Saba
declared the company My Store B.V. bankrupt.
Ms C.M.P. van Hees was appointed trustee in
bankruptcy
(caroline.vanhees@attorneysxm.com).
Mr.
C.T.M. Luijks 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.

William Tacon
Administrator
Contact Details: C/O HBN Law & Tax
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten
Name of contact: Charles Rutte
Telephone:
+1 721 542 2272
Email:
charles.rutte@hbnlawtax.com

NOTICE OF BANKRUPTCY & NOTICE TO
CREDITORS
SKIPJACK N.V.
On October 2, 2020 Skipjack N.V. d.b.a
Skipjack’s Seafood Grill located at Welfare Road
in Simpson Bay, was declared bankrupt by
decision of the Court of First Instance in Sint
Maarten. Attorney at law Mr. J. Veen (LL.M) has
been appointed as bankruptcy trustee. The
supervisory judge is the honorable Mrs. P.P.M
van der Burgt.
Hereby al creditors are asked to present their
claim(s) (in writing and substantiated) for the
possible allowance of such at the office of the
bankruptcy trustee.
Lexwell Attorneys at Law, mr. J. Veen (LL.M),
tel: (721) 542-4670,
 jveen @lexwell.net; PO Box 1020,
Philipsburg, Sint Maarten.
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No. 2020/726

LANDSBESLUIT
Van de 18 juni 2020, no. 20/0368
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

-

-

het verzoek d.d. 16 mei 2020, ondertekend door dhr. Michael Cleaver, “President and CEO”,
namens de naamloze vennootschap Windward Islands Airways International N.V. (Winair),
strekkende tot verlenging van de aan Windward Islands Airways International N.V. verleende
vergunning voor het geregeld luchtvervoer van personen, goederen en post;
dat van de vergunning, verleend op 7 mei 2015, no. 2015/254-LB-15/012829, op voldoende
wijze gebruik is gemaakt;
dat bij de uitvoering van de vluchten niet bij herhaling of in ernstige mate van gebreken is
gebleken;
dat geen van de redenen van intrekking van toepassing is, als bedoeld in artikel 18, eerste lid,
van de Luchtvaartlandsverordening;
dat het vervoer of de activiteit, waarvoor de vergunning is verleend, tijdens de duur van de
vergunning veranderingen heeft ondergaan;
dat Windward Islands Airways International N.V. naast de bestemmingen genoemd in de
verleende vergunning van 7 mei 2015, no. 2015/254-Lb-15/012829, ook operaties verricht
naar Antigua, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadeloupe, Port-au-Prince-Haïti, San Juan en Santo
Domingo;
dat per abuis in artikel 1 van de vergunning van 7 mei 2015, no. 2015/254-Lb-15/012829 voor
de oprichting van Winair, naar Sint Maartens recht wordt verwezen in plaats van NederlandsAntilliaans recht, en wordt herzien door verbetering;

Gelet op:
-

Artikel 8, 19, eerste lid en 20, tweede lid, onder b, van de Luchtvaartlandsverordening;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de op Sint Maarten naar Sint Maartense recht (voorheen Nederlands-Antilliaans recht) opgerichte
en gevestigde naamloze vennootschap Windward Islands Airways N.V., verder te noemen
vergunninghouder, wordt de vergunning, zoals verleend bij landsbesluit van 7 mei 2015, no. 2015/254Lb-15/012829, inzake het geregeld luchtvervoer van personen, goederen, post en vracht met
luchtvaartuigen tussen Sint Maarten, en Sint Eustatius in beide richtingen, en met Saba zowel als
tussenstation op het traject Sint Maarten-Sint Eustatius vice versa, en de bestemmingen St. Barths,
Nevis, St. Kitts, Tortola, Anguilla, Dominica en vice versa, verlengd en gewijzigd met de volgende
bestemmingen: vanuit Sint Maarten naar Antigua, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadeloupe, Port-auPrince-Haïti, San Juan, Santo Domingo en vice versa.
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Artikel 2
De verlenging van de vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
a.

de vergunninghouder moet blijven voldoen aan de criteria van “substantial ownership en
effective control”, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening.

b.

de vergunninghouder overlegt, in geval van wijziging van het aandeelhoudersregister, wijziging
van de Statuten van de vennootschap alsmede elke wijziging in de samenstelling van de directie
van deze, het desbetreffende document waaruit het vorenstaande blijkt aan het Hoofd van de
Dienst Lucht,-en Scheepvaart, verder te noemen het Hoofd, zodat het Hoofd kan nagaan of de
vergunninghouder blijft voldoen aan voornoemde criteria van “substantial ownership en
effective control”.

c.

Uitsluitend de vergunninghouder- met inachtneming van het onder a bepaalde- is gerechtigd tot
het gebruik van de vergunning, zodat de daaruit voortvloeiende rechten niet voor overdracht
vatbaar zijn.

d.

De vergunning (verlenging) wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

e.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie kan in samenhang
met artikel 66 van de luchtvaartlandsverordening, na overleg met de vergunninghouder,
voorschriften geven met betrekking tot de tarieven die zullen gelden voor de vluchten welke
ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd.

f.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is te allen tijde
bevoegd, na overleg met de vergunninghouder, voorschriften vast te stellen ten aanzien van de
frequentie waarmee de geregelde diensten zullen moeten of mogen worden onderhouden.

g.

Met inachtneming van artikel 9 van de Luchtvaartlandsverordening wordt vóór de aanvang van
de operatie een kopie van de verzekeringspolis door de vergunninghouder bij het Hoofd
ingediend, alsmede telkens vóór de vervaldatum der verzekering het nieuwe
verzekeringscertificaat. Tussen de vergunninghouder en de verzekeringsmaatschappij moet
worden overeengekomen, dat de verzekeringsovereenkomst niet opgezegd kan worden, zonder
dat het Hoofd hiervan vooraf in kennis is gesteld.

h.

De vergunninghouder zal alle haar door of vanwege het Hoofd van Post N.V. aangeboden post
en/of postpakketten, mits bestemd voor plaatsen welke zij aandoet ingevolge deze vergunning,
vervoeren, waarvoor de landsoverheid haar een vergoeding zal betalen, een en ander onder
nader door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie te
bepalen voorwaarden.

i.

De vergunninghouder zal op verzoek van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie, of door deze aan te wijzen persoon, opsporings- en reddingsdiensten,
alsmede z.g. ambulancetransport tegen uitsluitend vergoeding van kosten, verrichten.

j.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, kan bij een met
redenen omklede beschikking de vergunninghouder verbieden luchtdiensten te onderhouden op
één of meer aan te wijzen plaatsen of landen.

k.

De vergunninghouder zal op verzoek van het Hoofd, personen belast met het overheidstoezicht
op de burgerluchtvaart, kosteloos vervoeren wanneer zij ter uitoefening van dit toezicht ten
behoeve van de vergunninghouder een reis moeten ondernemen en tevens de kosten dekken
voor een training of opleiding dat genoten moeten worden ten behoeve van dit toezicht.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 27

Datum: 16 oktober 2020
Pagina

l.

| 27

De vergunninghouder zal, met inachtneming van door of vanwege het Hoofd te geven richtlijnen,
aan het Hoofd alle gewenste gegevens (statistisch materiaal daaronder inbegrepen) betreffende
de ingevolge deze vergunning uitgevoerde vluchten, kosteloos verstrekken.

m. De vergunninghouder dient, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een deugdelijk programma voor het personeel te hebben ter
voorkoming van alcoholmisbruik en drugsgebruik. Onder het personeel zoals bedoeld in de
vorige zin wordt verstaan stuurhut-, cabinepersoneel en grondwerktuigkundigen.
n.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een programma ter voorkoming van alcoholmisbruik opstellen en
ter goedkeuring voorleggen aan het Hoofd1.

o.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening een programma ter voorkoming van drugsgebruik opstellen en ter
goedkeuring voorleggen aan het Hoofd2.

p.

De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
18 van de Luchtvaartlandsverordening.

q.

Voor zover nodig kan deze vergunning, met inachtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te allen tijde bij een met redenen omkleed landsbesluit worden
gewijzigd.

Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in dit landsbesluit voorkomende voorwaarden en bepalingen
gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel gebruik van
de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlei wijze daaraan c.q. aan dit landsbesluit één of
meer rechten te ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd of de door hem aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast met het toezicht op de naleving van
de in dit landsbesluit genoemde of alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden, alsook van de
ingevolge dit landsbesluit gegeven of te geven voorschriften en instructies.
Artikel 5
Voor het uitvoeren van verkeersvluchten worden in acht genomen het bepaalde in de artikelen 10,
eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening en artikel 113 van het Landsbesluit Toezicht Luchtvaart.
Artikel 6
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant bekendgemaakt. Dit besluit treedt in werking met ingang van
de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 7 mei 2020.

1

De vergunninghouder mag /kan gebruik maken van de richtlijnen welke zijn opgenomen in FAR 121
appendix J gebaseerd op het Amerikaans Model
2
De vergunninghouder mag /kan gebruik maken van de richtlijnen welke zijn opgenomen in FAR 121
appendix I gebaseerd op het Amerikaans Model
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Philipsburg, 18 juni 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De 28 juni 2020
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie

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.
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N° 2020/728

MINISTERIELE REGELING
Oktober 02, 2020 Nr. 2020/728

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN TOT INSTELLING VAN DE STUURGROEP
RAMPENBESTRIJDINGSBELEID
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is een overkoepelend beleid rampenbestrijding te ontwikkelen;
dat het noodzakelijk is een stuurgroep in te stellen voor het coördineren, begeleiden en sturen
van de ontwikkeling van beleid voor rampenbestrijding;
dat deze commissie dient te bestaan uit ambtenaren van het ministerie belast met
rampenbestrijding, te weten het Ministerie van Algemene Zaken.
Gelet op:
De Staatsregeling van Sint Maarten;
Artikel 20, tweede lid, van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De Stuurgroep Rampenbestrijdingsbeleid in te stellen.
Artikel 2
1. De Stuurgroep heeft tot taak het adviseren, sturen, coördineren en ontwikkelen van een
rampenbestrijdingsbeleid voor Sint Maarten.
2. De Stuurgroep zorgt voor het instellen van sub-groepen ten behoeve van het ontwikkelen van
aspecten rondom een rampenbestrijdingsbeleid.
Artikel 3
1. De Stuurgroep kan desgevraagd of uit eigen beweging adviseren of voorstellen doen.
2. De Stuurgroep brengt haar adviezen en voorstellen uit aan de Minister van Algemene Zaken.
Artikel 4
1. De Stuurgroep bestaat uit:
a. de Secretaris Generaal van het ministerie van Algemene Zaken, als voorzitter;
b. De Nationale Coördinator Rampenbestrijding, als plaatsvervangend voorzitter;
c. Het Hoofd van de beleidsafdeling Binnenlandse aangelegenheden en Koninkrijksrelaties, als lid;
d. De plaatsvervangende coördinator ESF 9, als lid;
e. De sectiehoofd Preventie en Preparatie, als lid;
f. De Hoofdmedewerker Rampenbestrijding, als lid.
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De Medewerker Rampenbestrijding draagt zorg voor het secretariaat voor de Stuurgroep.
Voor zover het ambtenaren betreft, is de Beleidsregel ten aanzien van dienstreizen en vergoedingen
wegens reis- en verblijfkosten voor overheidsdienaren van toepassing wanneer vergaderingen
worden bijgewoond buiten Sint Maarten.
De voorzitter van de Stuurgroep kan, indien dit nodig wordt geacht, deskundigen uitnodigen ter
bijwoning van de vergaderingen.

Artikel 5
1. De Stuurgroep voorziet, in diens eigen werkwijze.
2. De Stuurgroep kan voor de uitoefening van haar taak tijdelijke subgroepen instellen.
De Stuurgroep regelt de taakopdracht, samenstelling en werkwijze van deze subgroepen.
Artikel 6
De Stuurgroep dient minimaal eenmaal per kwartaal te rapporteren dan wel verantwoording af te leggen
aan de Minister van Algemene Zaken.
Artikel 7
De Stuurgroep evalueert haar functioneren voor 15 oktober 2020. Zij brengt haar conclusies ter
kennisgeving aan de Minister van Algemene Zaken.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening en werkt terug tot 19 juni 2020, en wordt
in de landscourant gepubliceerd.
Philipsburg, 02 oktober 2020
De Minister van Algemene Zaken,
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 03 juni 2020
MINISTER VAN TOERISME ECONOMISCHE ZAKEN VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE
NR.: 2020/727
In overweging genomen hebbende:
-

-

het verzoekschrift d.d. 18 mei 2020, ondertekend door dhr. Queeley Elvis, Managing Director,
namens de besloten vennootschap, St. Maarten Airways B.V., strekkende tot verlenging van de
aan voornoemde vennootschap verleende vergunning voor het ongeregeld luchtvervoer van
personen, goederen en post;
dat van de vergunning verleend op 23 mei 2017, nr. 2017/207, op voldoende wijze gebruik is
gemaakt;
dat bij de uitvoering van de vluchten niet bij herhaling of in ernstige mate van gebreken is
gebleken;
dat geen van de redenen van intrekking als bedoeld in artikel 18 eerste lid, van de
Luchtvaartlandsverordening van toepassing is;
dat de vergunninghouder een nieuwe luchtvaartuig (BN-2B) heeft bijgevoegd voor het uitvoeren
van de vluchten;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart;

gelet op:
Artikel 8 en 19, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Aan de op Sint Maarten gevestigde besloten vennootschap St. Maarten Airways B.V., verder te noemen
vergunninghouder, wordt de vergunning, zoals verleend bij Ministeriele beschikking van 23 mei 2017,
nr. 2017/207, inzake het ongeregeld luchtvervoer van personen, goederen en post met luchtvaartuigen
vanuit Sint Maarten naar de bestemmingen Cuba, Haiti, Dominican Republic, Jamaica, Puerto Rico,
Cayman Islands, Martinique, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Grenada, Trinidad & Tobago,
Barbados, US. Virgin Islands, British Virgin Islands, Dominica, Guadeloupe, Marie- Galante, Montserrat,
Antigua, Barbuda, St. Kitts, Nevis, Anguilla, Sint Martin, St. Barthelemy, Saba, St. Eustatius, Aruba,
Bonaire, Curacao, Bahamas en de Turks and Caicos Islands, Noord Amerika en Zuid Amerika verlengd
tot 23 mei 2025.
Artikel 2
De verlenging van de vergunning, bedoeld in artikel 1, wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 27

Datum: 16 oktober 2020
Pagina

| 32

a.

de vergunninghouder moet blijven voldoen aan de criteria van “substantial ownership en
effective control”, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening.

b.

de vergunninghouder overlegt, in geval van wijziging van het aandeelhoudersregister, wijziging
van de Statuten van de vennootschap alsmede elke wijziging in de samenstelling van de directie
van deze, het desbetreffende document waaruit het vorenstaande blijkt aan het Hoofd van de
Dienst Lucht,-en Scheepvaart, verder te noemen het Hoofd, zodat het Hoofd kan nagaan of de
vergunninghouder blijft voldoen aan voornoemde criteria van “substantial ownership en
effective control”.

c.

Uitsluitend de vergunninghouder- met inachtneming van het onder a bepaalde - is gerechtigd
tot het gebruik van de vergunning, zodat de daaruit voortvloeiende rechten niet voor overdracht
vatbaar zijn.

d.

De vergunning (verlenging) wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

e.

Met inachtneming van artikel 9 van de Luchtvaartlandsverordening is de vergunninghouder te
allen tijde rechtsgeldig verzekerd tegen schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk kan worden
gesteld, met inbegrip van de risico’s voor de uit te voeren operaties. Vóór de aanvang van de
operatie wordt een kopie van de verzekeringspolis door de vergunninghouder bij het Hoofd
ingediend, alsmede telkens vóór de vervaldatum van de verzekering het nieuw
verzekeringscertificaat. Tussen de vergunninghouder en de verzekeringsmaatschappij moet
worden overeengekomen, dat de verzekeringsovereenkomst niet opgezegd kan worden, zonder
dat het Hoofd hiervan vooraf in kennis is gesteld.

f.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie kan, na overleg
met de vergunninghouder, voorschriften geven met betrekking tot de tarieven die zullen gelden
voor de vluchten welke ingevolge deze vergunning worden uitgevoerd.

g.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie is te allen tijde
bevoegd, na overleg met de vergunninghouder, voorschriften vast te stellen ten aanzien van de
frequentie waarmee de ongeregelde diensten zullen moeten of mogen worden onderhouden.

h.

De vergunninghouder zal alle haar door of vanwege het Hoofd van Post N.V. aangeboden post
en/of postpakketten, mits bestemd voor plaatsen welke zij aandoet ingevolge deze vergunning,
vervoeren, waarvoor de landsoverheid haar een vergoeding zal betalen, een en ander onder
nader door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie te
bepalen voorwaarden.

i.

De vergunninghouder zal op verzoek van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie, of door deze aan te wijzen persoon, opsporings- en reddingsdiensten,
alsmede z.g. ambulancetransport tegen uitsluitend vergoeding van kosten, verrichten.

j.

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, kan bij een met
redenen omklede beschikking de vergunninghouder verbieden luchtdiensten te onderhouden op
één of meer aan te wijzen plaatsen of landen.

k.

De vergunninghouder zal op verzoek van het Hoofd, personen belast met het overheidstoezicht
op de burgerluchtvaart, kosteloos vervoeren wanneer zij ter uitoefening van dit toezicht ten
behoeve van de vergunninghouder een reis moeten ondernemen en tevens de kosten dekken
voor een training of opleiding dat genoten moeten worden ten behoeve van dit toezicht.

l.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van door of vanwege het Hoofd te geven richtlijnen,
aan het Hoofd alle gewenste gegevens (statistisch materiaal daaronder inbegrepen) betreffende
de ingevolge deze vergunning uitgevoerde vluchten, kosteloos verstrekken.
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m. De vergunninghouder dient, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een deugdelijk programma voor het personeel te hebben ter
voorkoming van alcoholmisbruik en drugsgebruik. Onder het personeel zoals bedoeld in de
vorige zin wordt verstaan stuurhut-, cabinepersoneel en grondwerktuigkundigen.
n.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening, een programma ter voorkoming van alcoholmisbruik opstellen en
ter goedkeuring voorleggen aan het Hoofd.

o.

De vergunninghouder zal, met inachtneming van artikel 6, tweede lid, van de
Luchtvaartlandsverordening een programma ter voorkoming van drugsgebruik opstellen en ter
goedkeuring voorleggen aan het Hoofd.

p.

De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel
18 van de Luchtvaartlandsverordening.

q.

Voor zover nodig kan deze vergunning, met inachtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te allen tijde bij een met redenen omklede beschikking worden
gewijzigd.

Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze beschikking voorkomende voorwaarden en bepalingen
gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel gebruik van
de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlei wijze daaraan c.q. aan deze beschikking één
of meer rechten te ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd of de door hem aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast met het toezicht op de naleving van
de in deze beschikking genoemde of alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden, alsook van de
ingevolge deze beschikking gegeven of te geven voorschriften en instructies.
Artikel 5
Voor het uitvoeren van verkeersvluchten worden in acht genomen het bepaalde in de artikelen 10,
eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening en artikel 113 van het Landsbesluit Toezicht Luchtvaart.
Artikel 6
Deze beschikking wordt in de Landscourant bekendgemaakt. Deze beschikking treedt in werking met
ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot en met 23 mei 2020.

Philipsburg, 03 juni 2020
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie

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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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 01 oktober 2020
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 1203/2020
in overweging genomen hebbende:
dat de Veiligheidsdienst van Sint Maarten automatisch gegevens uit de basisadministraties
wenst te raadplegen.
gelet op:
artikel 21 tot en met 25 van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens;
artikel 30 en 31 van het Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens verstrekt aan de Veiligheidsdienst van Sint
Maarten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen (publieke) taken
aan de Veiligheidsdienst van Sint Maarten.
Deze taken zijn omschreven in de volgende wetten:
Artikel 3 van de Landsverordening Veiligheidsdienst GT no. 4.
Artikel 2
Verstrekking vindt plaats door middel van online toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens
middels de Module Raadplegen Derden (RPL3) en/of doormiddel van geautomatiseerde verstrekking
via de gekoppelde module key2data distributie aan de basisadministratie persoonsgegevens.
Artikel 3
Voorwaarden voor het verlenen van deze toestemming is de voorafgaande ondertekening van:
een Service Level Agreement (SLA) tussen beheerder van de basisadministratie
persoonsgegevens en de afnemer. In deze SLA heeft een nadere uiteenzetting plaatsgevonden
over de rechten en plichten van partijen over de gegevensverstrekking;
een geheimhoudingsovereenkomst per medewerker.
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Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 01 oktober 2020
Minister van Algemene Zaken

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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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 01 oktober 2020
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 1204/2020
in overweging genomen hebbende:
dat de Belastingdienst automatisch gegevens uit de basisadministraties wenst te raadplegen.
gelet op:
artikel 21 tot en met 25 van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens;
artikel 30 en 31 van het Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens verstrekt aan de Belastingdienst de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen (publieke) taken aan de
Belatingdienst.
Deze taken zijn omschreven in de volgende wetten:
Artikel 4 van het Organisatie besluit van de Belastingdienst.

Artikel 2
Verstrekking vindt plaats door middel van online toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens
middels de Module Raadplegen Derden (RPL3) en/of doormiddel van geautomatiseerde verstrekking
via de gekoppelde module key2data distributie aan de basisadministratie persoonsgegevens.
Artikel 3
Voorwaarden voor het verlenen van deze toestemming is de voorafgaande ondertekening van:
een Service Level Agreement (SLA) tussen beheerder van de basisadministratie
persoonsgegevens en de afnemer. In deze SLA heeft een nadere uiteenzetting plaatsgevonden
over de rechten en plichten van partijen over de gegevensverstrekking;
een geheimhoudingsovereenkomst per medewerker.
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Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 01 oktober 2020
Minister van Algemene Zaken

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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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 01 oktober 2020
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 1205/2020
in overweging genomen hebbende:
dat de Openbare Ministerie Sint Maarten automatisch gegevens uit de basisadministraties
wenst te raadplegen.
gelet op:
artikel 21 tot en met 25 van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens;
artikel 30 en 31 van het Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens verstrekt aan de Openbare Ministerie SINT
MAARTEN de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van aan de Openbare Ministerie SINT
MAARTEN opgedragen (publieke) taken.
Dat deze taken zijn omschreven in de volgende wetten:
Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba

Artikel 2
Verstrekking vindt plaats door middel van online toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens
middels de Module Raadplegen Derden (RPL3) en/of doormiddel van geautomatiseerde verstrekking
via de gekoppelde module key2data distributie aan de basisadministratie persoonsgegevens.
Artikel 3
Voorwaarden voor het verlenen van deze toestemming is de voorafgaande ondertekening van:
een Service Level Agreement (SLA) tussen beheerder van de basisadministratie
persoonsgegevens en de afnemer. In deze SLA heeft een nadere uiteenzetting plaatsgevonden
over de rechten en plichten van partijen over de gegevensverstrekking;
een geheimhoudingsovereenkomst per medewerker.
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Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 01 oktober 2020
Minister van Algemene Zaken

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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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 01 oktober 2020
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.: 1206/2020
in overweging genomen hebbende:
dat de Inspectiedienst TEZV&T automatisch gegevens uit de basisadministraties wenst te
raadplegen.
gelet op:
artikel 21 tot en met 25 van de Landsverordening basisadministratie persoonsgegevens;
artikel 30 en 31 van het Uitvoeringsbesluit basisadministratie persoonsgegevens.

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De beheerder van de basisadministratie persoonsgegevens verstrekt aan de Inspectiedienst TEZV&T
de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen (publieke) taken aan de
Inspectiedienst TEZV&T.
Deze taken zijn omschreven in de volgende wetten:
Landsbesluit, Houdende Algemene Maatregelen, tot onderverdeling en nadere uitwerking van het
Ministerie van Algemene Zaken:
- HOOFDSTUK III: Doelstellingen en taken per afdeling of dienst;
- Artikel 14 Inspectiedienst TEZV&T;
- c. het verlenen van front officediensten voor organisatieonderdelen.
Artikel 2
Verstrekking vindt plaats door middel van online toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens
middels de Module Raadplegen Derden (RPL3) en/of doormiddel van geautomatiseerde verstrekking
via de gekoppelde module key2data distributie aan de basisadministratie persoonsgegevens.
Artikel 3
Voorwaarden voor het verlenen van deze toestemming is de voorafgaande ondertekening van:
een Service Level Agreement (SLA) tussen beheerder van de basisadministratie
persoonsgegevens en de afnemer. In deze SLA heeft een nadere uiteenzetting plaatsgevonden
over de rechten en plichten van partijen over de gegevensverstrekking;
een geheimhoudingsovereenkomst per medewerker.
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Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 01 oktober 2020
Minister van Algemene Zaken

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.

