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AANKONDIGING:

AANKONDIGING

Ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van
Sint Maarten is op 9 december 2020 een
aanvraag tot het verkrijgen van SURSEANCE
VAN
BETALING
ingediend
door
PASSANGGRAHAN
STRAND
HOTEL
MAATSCHAPPIJ N.V., gevestigd in Sint
Maarten aan de Front Street # 11, Philipsburg,
Sint Maarten.
Ingevolge de beschikking d.d. 9 december 2020
van de Rechter in voormeld Gerecht – waarbij
aan voornoemde naamloze vennootschap
voorlopig surseance van betaling werd
verleend, met benoeming van de advocaat mr.
J.G. Snow werkzaam bij het advocatenkantoor
Bergman Zwanikken Snow Essed gelegen aan
de Kudu Drive # 2A, Bel Air in Sint Maarten, tot
bewindvoerder
teneinde
met
genoemde
naamloze vennootschap het beheer over diens
zaken te voeren – roep ik alle schuldeisers van
de naamloze vennootschap voornoemd op om
op woensdag, 10 maart 2021 te 14:00 uur
in de zittingszaal van het Gerecht voormeld in
het Gerechtsgebouw aan de Voorstraat op Sint
Maarten te verschijnen, teneinde – alvorens
beslist wordt omtrent het definitief verlenen van
de gevraagde surseance van betaling – op
voormelde aanvraag te worden gehoord.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 BERTOLDI, R.
A. & SCHUBERT, D. voorheen wonende te 494
SE 15TH AVENUE, POMPANO BEACH FL
33060 USA, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 december 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Sint Maarten, 9 december 2020
De griffier bij voormeld Gerecht,
Mw J.J. Evers-Maria.
LIQUIDATIE
LIPSTICK N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders van
LIPSTICK N.V. van 9 december 2020
is besloten der vennootschap per 9 december
2020 te ontbinden.
SINT MAARTEN INTERNATIONAL TRUST
COMPANY N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten

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 15 december
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
MARTINEZ
PROKOPWICZ, DARIO FELIPE NICASIO
voorheen wonende te GOLDEN RAIN TREE
DRIVE 3, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 10 december 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 december
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 JEANCHARLES MARY M. voorheen wonende te 11
B OLD PARIS DRIVE BISHOP HILL P.O. BOX
# 71, BISHOP HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 december 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 15 december
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 SABINO
SATURRIA,
MARIA
ELENOR
voorheen
wonende te BUSH ROAD #6, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december
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
BORDELAIS-PAGE
ANGELICA/JOSEPH voorheen wonende te
SIMPSONBAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
december 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 09 december
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 NADER
YAZID voorheen wonende te BUSH ROAD 63
BUSH ROAD AREA, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 03 december 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 december
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 JOHNSON
BRUCE
ALLAN
voorheen
wonende
te
TAMARIND HILL 41-A, UPPER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 november 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 08 december
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 CLEMENT
RICHAL voorheen wonende te NICK SPRING
DRIVE # 14, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
november 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
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 JOHNSON
MIRIAM P voorheen wonende te 15524 W
CORAL POINTE DR, , thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 december 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 16 december
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 PENTHIERE
ILSONE voorheen wonende te BUSH ROAD #
12, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 03 december 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
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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 14 december
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
SCHAUMBERG BERN WALTER voorheen
wonende te 3175 SUMMIT SQUARE DRIVE
APT 9, OAKTON, VIRGINIA USA, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 december
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 09 december
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 SANTILIEN
COLA, OGANIEL voorheen wonende te BUSH
ROAD 13, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 COOPER
RUFORD L voorheen wonende te 140
CODMAN PLAZA, WEST BROOKLYN NY
(USA), thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
29 november 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 08 december
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 PETERSON ALMA
REGINA voorheen wonende te PIGEON ROAD
# 11, POINT BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 03 december 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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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 december
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 KASPER
JAMES E. voorheen wonende te 1240
SANDPIPER LANE, NAPERVILLE IL 605408030, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 november 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 14 december
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 SINGH
KARRAN voorheen wonende te 35 BELLE
PLAINE, QUARTIER D' ORLEANS,, SAINT
MARTIN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 december 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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 december
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 GARCIA
CAROLINA voorheen wonende te BUSH ROAD
# 6, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 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 16 december
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 LAPONE,
LOUIS & JESSE DBA ARBOR ESTATE UNIT
12 voorheen wonende te BUSH ROAD 70-I,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 december 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
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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 11 december
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 PETERSON
CECIL EVERTON voorheen wonende te P.O.
BOX 9, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 09 december 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 11 december
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 ST. AMAND
IVES voorheen wonende te Z/N, , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 HAMLET
ELSON M. voorheen wonende te 2611
VALENCIA GROVE DRIVE VALRICO FL.
33594, , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
09 december 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 11 december
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 PETERSON,
JOSEPH WILLIAM voorheen wonende te
PELICAN ROAD # 15, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 09
december 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 14 december
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 MAGO,
MARIA HORTENCIA voorheen wonende te
BUSH ROAD # 68, UNIT 2, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
december 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 08 december
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 SURIN ALTONY voorheen
wonende te BUSH ROAD # 26, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
december 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 10 december
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 WALLACE,
NADESHA ROSE-MARINE voorheen wonende
te PINESHELL ROAD # 8, GUANA BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
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 10 december
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 THOMAS
ELENCE T. voorheen wonende te Z/N, , thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 09 december
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 14 december
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 TO THE
HEIRS OF WEBSTER- LEVONS NINA MARVA
voorheen wonende te 20417 BERRYWOOD
LANE, TAMPA FL 33647 U.S.A., thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 december 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 07 december
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 ART OF
LIVING CARIB FOUNDATION voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 64, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 december
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 CARIBBEAN
GIRLS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD 71, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.03 december 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 december
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 AUGUSTINE MARIE
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD A-4,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 december 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 15 december
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 CFS ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #70 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 december
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 DLG
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 77, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 december
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 I FURNITURE
B.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 65,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.03 december 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 december
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 BAY ISLAND YACHTS
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
PLAZA DEL LAGOS SUITE 80, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 december
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 15 december
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 KAVI REAL
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 70 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 07 december
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 LIMITEX B.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 december
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 FOUR NINETEEN LTD
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
25, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 december 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 december
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 CAFÉ DEL
DESTINO N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD UNIT 71 C 4-5LOT # 7,
COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 december 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,
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 15 december
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
OUTSOURCING SERVICES LIMITED N.V.
DBA RELIABLE OUTSOURCING SERVICES
LTD voorheen gevestigd te BUSH ROAD #52
P.O. BOX 841 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 04 december
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 AMERICAN
NAILS AND SPA ACADEMY N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 78, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
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 LAGOON DIVING
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 54, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.05 oktober
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 16 december
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 CARIBBEAN
CREDIT BUREAU SINT MAARTEN voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 70, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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,
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 11 december
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 LA KABALA PROPERTIES
N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL
ROAD 2 , BEACON HILL , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november 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 07 december
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 RAINBOW
AGENCIES N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 38-C, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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,
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 15 december
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 PATULA N.V. voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD Z/N ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
11 december 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 10 december
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 UNIVERSAL ARCADE B.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 40,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 december 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 december
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 CARIBBEAN LOGISTICS
AND DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD UNIT #312, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 december
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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december
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 PLAZA EXTRA
N.V. DBA SAVE-A-LOT voorheen gevestigd te
BUSH ROAD #63 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 04 december
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 MATRIX
TRANSPORTATION SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 15, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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 08 december
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 VERNON'SHANGOUT
SPOT N.V. voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE # 5-E, ORANGE GROVE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.23 november 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 16 december
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
CHAMAPIERRE N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD 70, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 ASHIBA
CARIBE N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #52 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 08 december
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 GOLDEN TOUCH GROUP
COMPANIES N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 28, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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 10 december
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
AANSPRAKELIJK
GESTELD
NADESHA
WALLACE ROOSTERS PARTY BUS N.V. DBA
ROOSTERS SKY LOUNGE voorheen gevestigd
te PINESHELL ROAD # 8, GUANA 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 december
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
CONSTRUCTION
CHOPARD N.V. voorheen gevestigd te
FRONSTREET # 5 UNIT 4, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 november
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 15 december
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 CARIBBEAN FASTENERS
SXM N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN
RAIN TREE DRIVE # 1 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 december
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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 december
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 AIRSXM B.V.
DBA AIR ST. MAARTEN voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 41, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 december
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 WINNERS
WHOLESALE OF ST.MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD #24-B, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02
december 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 16 december
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 DIAMOND SHINE
CLEANING B.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 16, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 december 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 15 december
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 CARIBBEAN
GETAWAY N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #70 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 03 december
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 CONCRETE
DECORATIONS N.V. voorheen gevestigd te
HOPE DRIVE # 3, GUANA BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 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 08 december
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 MODERN BUSINESS
MACHINES N.V DBA M.B.M voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 24, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 december
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 15 december
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 DOCTA CATERING 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. 23 november 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,
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 11 december
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 WAZZALA
IMPORT AND EXPORT B.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 38 , CUL DE SAC
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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 07 december
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 SAFE-ZONE
FOUNDATION voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 66 D, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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 10 december
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 UNIVERSAL PRIVATE
FUND FOUNDATION voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 december
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 december
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 IN AND OUT
BROKERS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD LOT # 7, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 december
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,
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 15 december
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 QUALITIME
TOO N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD
#70 APT F, , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 04 december
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 SCOTCH
HOUSE TRADERS N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 22 APT 2, CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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 09 december
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 AQUACERAMICS N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #30, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.02 december 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 16 december
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
INDEPENDENT ADJUSTMENT, EVALUATION
& INSPECTION SE voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 70-H, CUL DE SAC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 WEST
INDIES CONSULTING N.V. DBA THE
BIGGER THE BETTER voorheen gevestigd te
BUSH ROAD #52 , CUL DE SAC , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 december 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 07 december
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 SXM CAR
WASH & MAINTENACE N.V. voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 34, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 december
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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 32

Datum: 24 december 2020
Pagina

| 21

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 december
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 BEN NEVIS
LTD ST. MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
Z/N, , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09
december 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 december
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 LUHAINA N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 312
PUERTA DEL SOL, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 december 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 15 december
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 W.R.M. &
SONS N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD
#63 , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 december 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 04 december
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 YILMA , DBA
BUY RITE voorheen gevestigd te BUSH ROAD
# 28, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 december 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 09 december
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 CLEAN RITE
LAUNDRY N.V. voorheen gevestigd te BUSH
ROAD # 71, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.02 december 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 december
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 SHIEK
ENTERPRISES N.V. DBA FRESH & GOOD
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 16, CUL
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
december 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 14 december
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 INSTALTECH
GROUP N.V voorheen gevestigd te CH.E.W
VOGES STREET PHILIPSBURG 4 SUITE 4 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 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 07 december
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 TEAK ONLY
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #
36H, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 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 10 december
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 PETERO N.V.
voorheen gevestigd te P/A DHR L. ROSEMA, ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.09 december
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 december
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 STUDIOLUPA
1355 N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD UNIT #71-C, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december
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 ZEHUI STORE
N.V. DBA GARDEN CENTER voorheen
gevestigd te BUSH ROAD #59 , CUL DE SAC ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 december
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 08 december
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 ELYSIUM
INVESTMENTS B.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 64, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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 10 december
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 PLAYA DEL
SOL INVESTMENTS S.A. voorheen gevestigd
te
Z/N,
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.09 december 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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 december
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 DREAM VILLAS 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. 18 december 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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december
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 PLUYGERS
INDEPENDENT SALES CONS, CHRISTOFFEL
LIONEL DBA INDEPENDENT SALES CONS
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70-I ,
CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
03 december 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 08 december
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 LORYAN
CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 38, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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 10 december
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 CLIMATE
CONTROL
N.V.
DBA
CARL'S
AIRCONDITIONING & REFRIGERATION
voorheen gevestigd te BERMUDA DRIVE # 2A, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.19 november
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 08 december
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 MARMUL
FLOWER & GARDEN CENTER N.V. DBA THE
ORCHID FLOWERSHOP voorheen gevestigd te
BUSH ROAD # 24, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 december 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december
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 TOTAL SEWING CENTER
N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN RAIN
TREE DRIVE #9 UNIT-E , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 december
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 11 december
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 KEY TECH
SECURITY N.V. DBA MULTI LOCK voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 38, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.02 december
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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 10e december 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg.
Opgeroepen:
Faniel
Mario
Jerome, gevestigd alhier, aan de om op
dinsdag de 16e maart 2021 te 08:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Shirley Meyers,
gedomicilieerd ten kantore van mr. C.L.
Wasiela, te antwoorden (AR 219/20 – SXM
1113/2020)

Bij exploot dd. 10e december 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Royal Islander “La
Terasse” of Royal Islanderr “La Terasse”
Project , gevestigd alhier, aan de om op
dinsdag de 23e maart 2021 te 08:30 uur
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Karl Joseph Bernhardt
en mevrouw Debbie Jardin, gedomicilieerd ten
kantore van mr. M.H.M. Janssen van HBN Law
& Tax, te antwoorden (AR 134/20 – SXM
596/2020)

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 18e december 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: De vennootscap
naar vreemd recht Clovius Investments
Ltd., zover bekend gevestigd te Tortola BVI,
doch mede gevestigd te Cupecoy alhier, aan de
om op dinsdag de 9e maart 2021 te 08:30
uur voormiddag ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van De
Foundation Management Cupecoy Beach
Club, te antwoorden (AR 228/20 –SXM
202001181) gedomicilieerd ten kantore van de
advocaat mr. Vivian C. Choennie.

Bij exploot dd. 17e december 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Marc Anton, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats, aan de
om op dinsdag de 23e februari 2021 te
08:30 uur voormiddag ter terechtzitting van
het gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van de besloten
vennootschap: Bobby’s Megayard B.V., te
antwoorden (AR 226/20 –SXM 202001174)

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem
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ECHTSCHEIDING
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 30e november 2020,
de
echtscheiding
uitgesproken
tussen
ALEXANDER WINSTON SMITH, wonende op
St. Maarten en gedomicileerd aan de A. Th.
Illidge Road # 11, ten kantore van mij,
deurwaarder en JAIME JEMIMA BRUNEY,
wonende op Sint Maarten, partijen zijn met
elkander gehuwd op 9 september 2016 op Sint
Maarten.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

LIQUIDATIE
Voluntary Liquidation
INSPIRED, CONNECT & EVOLVE (ICE)
PRIVATE FUND FOUNDATION
In a resolution of the Board of INSPIRED,
CONNECT & EVOLVE (ICE), a Private Fund
Foundation, established on Sint Maarten,
registered in the Commercial Register of the St.
Maarten Chamber of Commerce & Industry with
registration number 26670 (0), taken in a
meeting convened on Sint Maarten on
December 21, 2020, the following was resolved:
That the private fund foundation, having no
assets or liabilities, was liquidated per that day,
with immediate effect.
The Liquidator.

Bij exploot van 17e december, 2020, heb ik
Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor
houdende aan de Front Street # 115 op St.
Maarten, alhier, ten verzoeke van, Gracia
Rinette Landolf, vonnis van het gerecht in Eerste
Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de 4e
november 2020 waarvan de echtscheiding is
uitgesproken tussen Gracia Rinette Landolf
wonende op St.Maarten, Alhier en Cedric
Alfred Gemerts, wonende in Suriname. (E
89/19 –SXM 674/19)
De deurwaarder,
Solange Monique Apon
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NOTICE
BNC INTERNATIONAL BANK NV (formerly SKY BANK NV)
CIERRE DE OPERACIONES Y LIQUIDACION VOLUNTARIA
Acting as liquidator of BNC INTERNATIONAL BANK NV (formerly SKY BANK NV), an international
banking entity organized in Willemstad, Curacao, an autonomous territory of the Kingdom of the
Netherlands, established according to authorization No. 75368, granted by the Central Bank of Curacao
and Saint Martin, on the 20th day of June, 2011, recorded at the Curacao Mercantile Registry, on May
26th, 2011, under No. 51925(0), I do hereby inform all clients, suppliers of services, governmental
entities and general public that at an Extraordinary Shareholders Meeting held on June 17, 2020, a
Resolution was adopted to cease all operations of BNC INTERNATIONAL BANK NV, and to proceed
to its voluntary liquidation; such decision was timely notified to the Central Bank of Curacao and Saint
Martin.
In response to the request by the Bank, the Regulator, Central Bank of Curacao and Saint Martin, by
means of correspondence dated October 14th, 2020, gave instructions to this banking institution
concerning the terms and procedures required to formalize the total closure of operations and voluntary
liquidation of BNC INTERNATIONAL BANK NV.
An Extraordinary General Shareholders Meeting was convened and held on the 27th of October, 2020,
to ratify the resolutions adopted at the Shareholders Meeting held in the month of June, in compliance
with the provisions of Article 26 of the National Ordinance for the Supervision of Banks and Financial
Institutions of 1994, which states the process and guidelines for the voluntary liquidation of a credit
institution. Additionally, the Shareholders Meeting decided to accept the resignation of all Directors and
to appoint a Liquidator who was granted the powers and authority required for the liquidation. The
Bank’s officers adopted the necessary measures to ensure that all liabilities, commitments and
contingencies were settled, to the banking authorities’ satisfaction.
In view of the foregoing, and as provided by the regulations currently in force in Curacao, we hereby
proceed to the publication of the resolution adopted by the Shareholders of BNC INTERNATIONAL
BANK NV (formerly SKY BANK NV) concerning the final closure of operations and voluntary liquidation
of the Bank provided that the required authorization by the Central Bank of Curacao and Saint Martin
has been obtained.
In Curacao, at the date of publication.
The Liquidator
Juan Andrés Baíz
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No. 2020/1473

MINISTERIAL DECISION
of 14 December 2020
the Minister of Public Health, Social Development and Labour

Considering:
-

The Ministerial Decree published on April 30 th, 2020 by which it was decided that the National
Public Holiday known as Carnival Day (Thursday April 30 th) would be celebrated on another
date to be determined;

-

That in order to further implement the latter Ministerial Decree, the Minister of Public Health,
Social Development and Labour, by means of this decree, exercises his discretion to have
Carnival Day celebrated on another day, more specifically Monday December 28th, 2020;

-

In the event of unforeseen circumstances that could threaten the national health of the
population, this public holiday will be withdrawn to ensure the safety and wellbeing of society;

In view of:
Articles 23, third paragraph, of the National Ordinance on Labor Regulations
(Arbeidsregeling);
DECIDES;
Article 1
The National Public Holiday known as Carnival Day, will be celebrated on Monday,
December 28th, 2020.

Article 2
This Ministerial Decree goes into effect as the date of the signing thereof.
The public at large will be notified through DCOMM.
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Article 3
The Ministerial Decree shall be published in the National Gazette.

Philipsburg,
The Minister of Public Health,
Social Development and Labour

Appeal: In accordance with the articles 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak) those effected by this decision may object to this decision at the Minister of Public Health, Social Development
and Labor, or appeal this decision at the Court of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after the day of issuance of this decision. This
notice is to contain a description of the decision against which the objection is aimed (including: reference number), as well as the reason for
the objection, date your name and address.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE

NR.: 2020-1477
In overweging genomen hebbende:
- dat de jaarrekening 2019 van het Bureau Intellectueel Eigendom door de Directeur van het Bureau
Intellectueel Eigendom is samengesteld en is gecontroleerd door de Stichting Overheidsaccounts
Bureau;
- dat de jaarrekening 2019 voor 1 juni 2020 ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie om uitstel is
gevraagd voor het indienen van de jaarrekening 2019 bij brief d.d. 13 juli 2020;
- dat de jaarrekening 2019 op 17 augustus 2020 is ingediend bij de Minister van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie de jaarrekening
van het Bureau Intellectueel Eigendom op grond van artikel 6 Landsverordening Bureau
Intellectueel Eigendom heeft goedgekeurd.
Gelet op:
artikel 6 Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van het Bureau Intellectueel Eigendom goed te keuren.
Artikel 2
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening hiervan.
Philipsburg, 14 december 2020
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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TOELICHTING
Algemeen deel
Het Bureau Intellectueel Eigendom heeft als grondslag voor zijn handelen en inrichting de
Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom (LvBIE) die op 1 oktober 2015 in werking is
getreden.

Artikelsgewijs deel
De artikelen spreken voor zich en behoeven geen aparte toelichting.
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de 16e december 2020
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE
NR.: 2020-1481
In overweging genomen hebbende:
- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie het reglement
Raad van Toezicht van het Bureau Intellectueel Eigendom op grond van artikel 15 van de
Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom per ministeriële beschikking dient goed te keuren.
- dat het reglement Raad van Toezicht van het Bureau Intellectueel Eigendom bij brief van 3 oktober
2016 is ingediend bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
en voor goedkeuring is aangeboden;
Gelet op:
artikel 15, van de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Het reglement Raad van Toezicht van het Bureau Intellectueel Eigendom gedateerd 1 oktober 2016
goed te keuren.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot 3
oktober 2016. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Landscourant.

Philipsburg, 16 december 2020
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 16e december 2020
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN,
VERKEER EN TELECOMMUNICATIE

NR.: 2020-1482
In overweging genomen hebbende:
-

dat de Raad van Toezicht van het Bureau Intellectueel Eigendom een voorstel tot een
Arbeidsreglement heeft vastgesteld op 21 oktober 2016, en;
dat het voorstel bij brief van 31 oktober 2016 aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie is aangeboden ter goedkeuring.

Gelet op:
artikel 5, derde en vierde lid, Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Het voorstel tot een Arbeidsreglement van 21 oktober 2016 is, overeenkomstig bijlage 1 bij deze
ministeriële beschikking, vastgesteld.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot 31
oktober 2016. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant.

Philipsburg, 16 december 2020
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
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TOELICHTING
De arbeidsverhoudingen tussen het Bureau en het personeel van het Bureau wordt beheerst door het
burgerlijk recht. Om te komen tot een uniform personeelsbeleid en om gelijke arbeidsvoorwaarden
voor het personeel te bewerkstelligen, is er een Arbeidsreglement die van toepassing is op de
arbeidsverhoudingen.
Het proces om te komen tot een Arbeidsreglement gaat in twee stappen, zoals vastgelegd in artikel 5,
derde lid, Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. De Raad van Toezicht van het Bureau
doet een voorstel ten aanzien van het Arbeidsreglement en de Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie stelt deze regeling bij ministerieel besluit vast.
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie heeft geoordeeld dat hij
het voorstel zoals ingediend, kan vaststellen. Het besluit wordt voor de kenbaarheid in de
Landscourant gepubliceerd en treedt in werking de dag na publicatie.

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

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

-

-

-

-

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2020, no. 52

AB 2020, no. 53

AB 2020, no. 54

Regeling van de Ministers van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie en
van Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 30
november 2020, tot wijziging van
artikel 2 van de Regeling
maatregelen economisch verkeer
COVID-19
Landsverordening, van de 30ste
oktober 2020 tot vaststelling van
de jaarrekening van Sint Maarten
voor het dienstjaar 2013
(Landsverordening vaststelling
jaarrekening 2013)
Landsverordening, van de 30ste
oktober 2020 tot vaststelling van
de jaarrekening van Sint Maarten
voor het dienstjaar 2014
(Landsverordening vaststelling
jaarrekening 2014)

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

30 November 2020

1 December 2020

3 November 2020

16 December 2020

3 November 2020

16 December 2020
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AB 2020, no. 55

AB 2020, no. 56

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of december 4,
2020 to determine the maximum
wholesale price and maximum
retail prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)
Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of December
23, 2020 to determine the
maximum wholesale price and
maximum retail prices for
petroleum products (Regulation
maximum prices petroleum
products)
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4 December 2020

5 December 2020

23 December 2020

24 December 2020

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-
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Jaarplanning 2021
National Gazette
Nummer

(2022)

Datum deadline 12:00 uur

Publicatiedatum

1.

Dinsdag, 05 januari 2021

Vrijdag, 08 januari 2021

2.

Dinsdag, 19 januari 2021

Vrijdag, 22 januari 2021

3.

Dinsdag 02 februari 2021

Vrijdag 05 februari 2021

4.

Dinsdag, 16 februari 2021

Vrijdag, 19 februari 2021

5.

Dinsdag, 02 maart 2021

Vrijdag, 05 maart 2021

6.

Dinsdag, 16 maart 2021

Vrijdag, 19 maart 2021

7.

Dinsdag, 30 maart 2021

Vrijdag, 02 april 2021

8.

Dinsdag, 13 april 2021

Vrijdag, 16 april 2021

9.

Dinsdag, 27 april 2021

Vrijdag 30 april 2021

10.

Dinsdag, 11 mei 2021

Vrijdag, 14 mei 2021

11.

Dinsdag, 25 mei 2021

Vrijdag, 28 mei 2021

12.

Dinsdag, 08 juni 2021

Vrijdag, 11 juni 2021

13.

Dinsdag, 22 juni 2021

Vrijdag, 25 juni 2021

14.

Dinsdag, 06 juli 2021

Vrijdag, 09 juli 2021

15.

Dinsdag, 20 juli 2021

Vrijdag, 23 juli 2021

16.

Dinsdag, 03 augustus 2021

Vrijdag, 06 augustus 2021

17.

Dinsdag 17 augustus 2021

Vrijdag, 20 augustus 2021

18.

Dinsdag, 31 augustus 2021

Vrijdag, 03 september 2021

19.

Dinsdag, 14 september 2021

Vrijdag, 17 September 2021

20.

Dinsdag, 28 september 2021

Vrijdag, 01 oktober 2021

21.

Dinsdag, 12 oktober 2021

Vrijdag, 15 oktober 2021

22.

Dinsdag, 26 oktober 2021

Vrijdag 29 oktober 2021

23.

Dinsdag 09 november 2021

Vrijdag, 12 november 2021

24.

Dinsdag, 23 november 2021

Vrijdag, 26 november 2021

25.

Dinsdag, 07 december 2021

Vrijdag, 10 december 2021

26.

Dinsdag, 21 december 2021

Vrijdag, 24 december 2021

Dinsdag 04 januari 2022

Vrijdag, 07 januari 2022

1.
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