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DANCE SAINT MAARTEN FOUNDATION
In liquidatie, gevestigd te Sint Maarten
Bij besluit van het Bestuur van de Stichting gehouden op
5 augustus 2014 is besloten tot ontbinding der Stichting
per 31 december 2012.
De Vereffenaar

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ABC ELECTRONICSYSTEM N.V. voorheen wonende
te ORANGE GROVE ROAD #8, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8
AUGUSTUS 2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 4 JULI 2014, 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
ABRAHAM EUSTACE ISREAL voorheen wonende te
BOOBY ISLAND DRIVE # 5, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
16 JUNI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
- Per 17 april 2014, online beschikbaar op
www.sintmaartengov.org
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een digitaal
medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 2 september a.s.
voor 12.00 ‟s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 15 JULI 2014, 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 HOTEL RESTAURANT SUPPLY (HRS) N.V. voorheen
wonende te LOCAS TREEDRIVE # 1 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
9 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
HOUSE OF CHINA N.V. voorheen wonende te
LONG WALL ROAD # 18 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 9 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan M.K DAIMONDS & JEWELRY LOS ANGELES N.V.
voorheen wonende te thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 JULI 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 4 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
MARIOS BASKET WEAVING N.V. voorheen
wonende te FRONT STREET # 27 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 AUGUSTUS 2013,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, 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 VIRGIN GLORY MINISTRY FOUNDATION voorheen
wonende te WELL ROAD # 4-B thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12
JULI 2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ALLIANCE-YACHT N.V. voorheen wonende te
WELFARE RD # 68, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ICE CREAM ATHLETICS N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 5 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MARTIE, DELILA voorheen wonende te CARROT
ROAD # 8 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 JUNI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 2 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
W.I. NATIONAL GAS CO N.V. voorheen
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 27 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 11 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ANTONIO JOSE,
RAMON voorheen wonende te THE KEYS ROAD #
81, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WALKER MAGON JEAN voorheen wonende te BACK
STREET # 128 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 2 JULI 2014, 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 AMBROSE CONRAD SELVAN voorheen wonende te
GROUND DOVE ROAD # 2, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 4 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan INDEPENDENT
SERVICES AGENCY NV voorheen wonende te
GROUNDOVE ROAD , POINT BLANCH thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 4 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 11 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David
Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PALMER CARL voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD # 90 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan IGON SHIPPING AGENTS N.V. voorheen wonende
te GROUNDOVE ROAD # 1 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MASTER SKI PILOU N.V voorheen wonende te
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 26 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
8 AUGUSTUS 2013, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 2 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WALLACE EVERICK ANTHONY voorheen wonende
te BUSH ROAD # 32 A thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 JUNI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 2 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WALKER, GLENROY ANGEARDY voorheen wonende
te FORT WILLEM ROAD # 1 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ARRINDELL , HECTOR voorheen wonende te LEMON
ROAD # 13, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 JUNI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 2 JULI 2014, 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
AQUINO-EDUARDO SHARISE voorheen wonende
te HISPANOLA ROAD # 6, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 JUNI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 15 JULI 2014, 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 ISD DISTRIBUTION NV voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 12 UNIT # 2C thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
JULI 2014, 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 de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan PERRY REED PRODUCTION FOUNDATION voorheen
wonende te SLIPPER LIMPET SHELL DR #BLD 4-2
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 8 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 15 JULI 2014, 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 INNOVATED SOLUTION MANAGEMENT N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 40 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI 2014, 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 de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan PARK AND SHOP
SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te
ARBUSTUS ROAD # 5 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 2 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WHYTE DENNIS ALPHONSE voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD # 187 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
JUNI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan BON BON CARAIBE N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 195, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van de 2 JULI 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WALLACE-CORNETT,JUNE voorheen wonende te
ZAGERSGUT LANE 22 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ITECH DESIGNS N.V voorheen wonende te W.J.A
NISBETH # 53 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ATWANI N.V.
voorheen wonende te FRONTSTREET # 7, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 12 AUGUST 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 02 JULI 2014, 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 PROMOTORA ST. MAARTEN N.V. voorheen wonende
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 32 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 JUNI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 16 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILLIAMS, MYRAIDA voorheen wonende te PO BOX
727 PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ISTANBUL-ORIENT MOON N.V.
voorheen wonende te FRONT STREET # 45 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan C.H.T,CORPORATION voorheen wonende te
YUANCHO YRAUSQUIN BLVD Z/N, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
11 SEPTEMBER 2009, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 02 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JONES, CLAUDIUS ELIAS voorheen wonende te
FORT BELAIR RD # 56 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 30 JUNI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PRO
CHOICE N.V. voorheen wonende te WEGELEGEN
ROAD # 23 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 16 JUNI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan SYMO ELECTRONIC REPAIRS N.V. voorheen
wonende te MARSHALL ARCADE FRONTSTREET thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 AUGUSTUS 2013, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WILLIAM J. PRANGE FLORIDA TRUST voorheen
wonende te SHORE POINT CUPECOY NIGER
DRIVE Z/N thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 11 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 02 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILSON MARILYN CARMELIA voorheen wonende te
PROSPECT ESTATE # 60 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DANIEL SUSANA ELOISA voorheen wonende te
FRONT STREET # 95, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 4 JULI 2014, 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
BOXSHALL, MARK JAMES voorheen wonende te
TRUMPETH SHELL ROAD # 17, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan K.J WOOD WORKS N.V. voorheen wonende te COB
CACTUS DRIVE # 7 A thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 2 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
JACKSON VERONICA ELIANE voorheen
wonende te ROMEO'S DRIVE 1-B thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 JUNI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan THE VILLAGE JEWELS N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 7 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 02 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WILSON,ROBIN KEN voorheen wonende te L.B.
SCOT ROAD #51 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 SEPTEMBER
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 11 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SOLANO MERCEDES ANTONIO voorheen
wonende te PIN CUSHION CACTUS #11 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DUGGINS, PERCIVAL voorheen wonende te GUANA
BAY ROAD # 13 A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LA CASA DEL CIGAR N.V voorheen wonende te
CORNER PLAZA BLGD # 65 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 04 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VAREL SERVICES NV voorheen wonende te ORANGE
GROVE ROAD # 16 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 AUGUSTUS
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 2 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WILLIAMS-JNO-CHARLES CURIEL voorheen
wonende te FORT WILLEM ROAD # 41 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 4 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan CEN,
CHAO voorheen wonende te LIONEL CONOR ROAD
# 23, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 JUNI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 02 JULI 2014, 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 WONG DEBORA JENEFFIA voorheen wonende te
HUMINGBIRD ROAD # 10 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 2 JULI 2014, 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
JOSE-CHARLES ELIAS voorheen wonende te
PIN CUSHION CACTUS DR. 13 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014, 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 de 26 JUNI 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ENARO N.V voorheen wonende te FRONT STREET #
24, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 27 FEBRUARI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 15 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan LACS BOUTIQUES SXM N.V. voorheen wonende te
KANAAL STEEG BTH 111-1 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SYSTEM OF SECURITY (S.O.S) COMPANY N.V.
voorheen wonende te LONGWALL ROAD # 18
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 16 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VERHOVEN, MARIE JANINE DBA HOUSING SXM
voorheen wonende te ONYX ROAD 4 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
11 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 2 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan YOUNG AND
VIBRANT N.V. voorheen wonende te BACK STREET
PLAZA # 21 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 2 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WILSON, ELVIS voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD 76 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 JUNI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DORELUS- ARNOLD PATRICIA voorheen wonende
te OVER -THE BANK LANE 2-11, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 06 DECEMBER 2013, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 11 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan FERNADEZ ANTONIO GREGORIA voorheen wonende
te SUCKERGARDEN ROAD 151, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 30 JUNI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan KARAN
SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te ROSES
ROAD # 6 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 26 JUNI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 3 JULI 2014, 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 LEWIS CHRISTOPHER HAROLD voorheen wonende
te SISTER MODESTA # 22-A thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 2
JULI 2014, 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 de 2 JULI 2014, 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 VICTOR ERIC JULIO voorheen wonende te
SUCKERGARDEN ROAD # 92 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30
JUNI 2014, 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 de 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ZAMAR DESIGN & DEVELOPMENT N.V. voorheen
wonende te W.G BUNCAMPER ROAD #7 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
30 JUNI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 2 JULI 2014, 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
UNCLE T- SHIRTS DBA UNCLE TROUBLES
TEES voorheen wonende te KING HELMUT ROAD
# 90 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 2 JULI
2014, 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 15 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan WINSTON AUTO BODY REPAIR N.V.
voorheen wonende te RICHMOND DRIVE #
13 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 3 JULI 2014, 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 LOWLANDS MARINE & MARINE OFFSHORE N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 16, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 2 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 11 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ELECTRAD (ST. MAARTEN) B.V. voorheen
wonende te GROUND DOVE ROAD # 9, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 3 JULI 2014, 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 LOUIS JEAN, MERANCE voorheen wonende te
PARRAGRASS DR # 4 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 2 JULI 2014,
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 16 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VILLANUEVA GOMEZ ROSA ESTELA voorheen wonende
te SCHOTTEGAT WEG NOORD # 35 CURACAO thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 02 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
LA CHI N.V. voorheen wonende te FRONT
STREET # 24 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 30 JUNI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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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 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan INTECH
DESIGNS N.V. voorheen wonende te W.J.A. NISBETH
ROAD (PONDFILL) # 53 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 09 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VINA DEL
MAR HOLDING N.V. voorheen wonende te RHINE ROAD
PUERTA DEL SOL 8 LOWLANDS thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 4 JULI 2014, 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 REIPHMATHEW, EDNA NADEAN voorheen wonende te BUSH
ROAD # 34 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 MEI 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 16 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VERADA N.V. voorheen wonende te PLAZA DEL
LAGOS SUIT # 8 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 02 JANUARI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 11 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
YEE-CHIN PHILOMENA voorheen wonende te
CANNEGIETER ROAD # 30 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ANTHONY
JEWELRY REPAIR SHOP N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 42, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 maart 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 10 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DONELLY
PETER voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD #11
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 juli 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 10 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan LEWIS,
MARK PATRICK voorheen wonende te BARBUDA DRIVE
# 7 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 juli 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 4 JULI 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GREAT BAY
CLOTHING CLOTHING COMPANY N.V. voorheen
wonende te ROSE ARCADE UNIT 14, FRONT
STREET, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 8 AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 JULI 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LIBERTYS CONSULTANCY N.V.
voorheen wonende te GUANA BAY ROAD # 8-A
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 JULI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PREVENT
TUSEN, YONAIRA voorheen wonende te WESLEY LANE
20, COLE BAY LAGOON thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ARTEMISIA N.V. DBA GELATERIA MILANO voorheen
wonende te BOARDWALK BLVD, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
juli 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ELLEON
CONSTRUCTION N.V. voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD #15 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 december
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VICTORIA'S WORLD N.V. voorheen wonende te
RHINE ROAD # 1 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 11 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 11 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN
MULTI FRIENDLY SERVICE COOPERATIVE
voorheen wonende te C. A. CANNEGIETER STREET
# 121 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
12 JUNI 2013, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MBA
WOOD N.V. voorheen wonende te WELL ROAD 85 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 juli 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 16 juli 2014, 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 PRINCIPE N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 18 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 juli 2014, 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 de 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CENTIFOLIA N.V. voorheen wonende te P.O.BOX
359, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
HORSFORD BRANDON DBA CARIBBEAN
TOURS & DISPATCH TEAM voorheen wonende te
FRONT STREET # 43, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 11 JULI 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David Antoine
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan LLINK2 N.V. voorheen
wonende te GULLIN ROAD 14A thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 10 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan EPELEM
WINDW. ISLAND N.V. voorheen wonende te AIRPORT
ROAD Z/N thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 3 juni 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VICTOR'S (ST. MAARTEN ) N.V. voorheen
wonende te BACK STREET # 76 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 4 juli 2014, 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 MILIEN,
JONAS voorheen wonende te MOUNT WILLIAM DR # 6
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 2 juli 2014, 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 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
RICHARDSON, EDDY EDWIN voorheen wonende te
PORT OF SOAIN DRIVE # 16 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9
juli 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 11 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ISLANDERS WHOLESALE & RETAIL N.V.
voorheen wonende te BACK STREET # 129-B
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, 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 CUMANA
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te WELLINGTON
ROAD # 34, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DANDRADE ANTHONY ONEAL voorheen
wonende te , thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ESWAY
N.V. voorheen wonende te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD
# 26 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 juli 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 10 Juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HARTMANN,
RANDY voorheen wonende te EMERALD MERIT
ROAD 10 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 Juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MODUS
MILANO N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD #
55 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SCILL,
CYNTHIA ANDREA voorheen wonende te A.TH. ILLINDE
ROAD 88 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 juli 2014, 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
MPCO B.V. voorheen wonende te SIMPSONBAY
ROAD # 29 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de juli 2014 , waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antoniio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VARIEDADES FANTASIAS N.V. voorheen wonende te
ZIRCON ROAD # 8, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antoniio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 8 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek
van de Ontvanger, aan SHACRA INVESTMENTS N.V.
voorheen wonende te L.B SCOT ROAD 39 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 januari 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 10 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan VINCE IMPORT & EXPORT N.V. voorheen wonende
te AMSTERDAM ROAD # 54 thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 4 juni 2013, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan D & D
ENTERPRISES N.V voorheen wonende te
OLD STREET # 113, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 november 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, 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
POWERTECH N.V. voorheen wonende te TAMARIND
HILL ROAD Z/N thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van de 15 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HOOK -UP
EMPLOYMENT AGENCY voorheen wonende te
A.TH. ILLIDGE ROAD # 11 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 15 Juli 2014, 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 VANTAGE
HOLDING N.V. voorheen wonende te UNION ROAD #
133 SUIT -F thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 Juli 2014, 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 15 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VILLAR,SALGUEDO DEL M voorheen wonende te FORT
WILLEM DRIVE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 Juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
OLIVER, KENNETH FRANCIS voorheen wonende
te P.O.BOX 248 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 14 Juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VISION
REAL ESTATE N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # 64 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 10 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
SMALL KERRY voorheen wonende te KING
HELMET ROAD Z/N thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 7 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WHITE
LIGHT LTD voorheen wonende te POINT PIROUETTE
AMAZONA ROAD 19 APT 2-B thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
juli 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan YANG
SANO, ADELIA voorheen wonende te WELL ROAD 12
COLE BAY LAGOON thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisca
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan D & K RELIABLE
ADMINISTRATIVE SERVICE voorheen wonende te,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij
exploit van 15 juli 2014, 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
INCOGNITO RESTAURANT AND CATERING
voorheen wonende te WATERFRONT ROAD # 5
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 9 juli 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DIAMONDS
DIRECT N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET # 31,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy
Richardson deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PARADISE PACKAGES N.V. voorheen wonende
te AIRPORT ROAD # 38 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 juli 2014, 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 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DE AZA
FELIX CECILIO voorheen wonende te SUCKER GARDEN
ROAD # 33 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan KINDAMON
N.V. voorheen wonende te FRONT STREET # 7
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 10 Juli 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SINT
MAARTEN PORTS DEVELOPMANR (SMPD) N.V.
voorheen wonende te P.O. BOX 5165 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 Juli 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ENTENMANN ROBERT voorheen wonende te RHINE
ROAD Z/N thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

pagina 26

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
D'HAITI MEREUS voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD # 138, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 mei 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PHENICIEN
N.V. voorheen wonende te , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WAHMAN
CHINESE BAR RESTAURANT N.V. voorheen wonende te
W.J.A. NISBETH STREET # 49 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.Bij
exploit van 16 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
INNOVATIVE MARKETING CREATIONS N.V.
voorheen wonende te DAWN BEACH ESTATE
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
10 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DALSON LEO
voorheen wonende te THE VALLEY DRIVE # 8, MIDDLE
REGION thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 8 MAART 2013, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ASHLEY
SECURITIES LIMITED N.V. voorheen wonende te P.O.
BOX 1066 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan AMAREKTA
N.V. voorheen wonende te FRONSTREET UNIT 6, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 Juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PARAGLIDING ADVENTURE EXPERTS N.V.
voorheen wonende te BACK BAY POINT
BLANCHE thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 Juli 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 16 Juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ST.MAARTEN PLUMBING COMPNY (SPC)
N.V. voorheen wonende te P.O BOX 359 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Juli 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
GROENEVELT, DAISY MILICENT voorheen wonende te
BACK STREET # 157 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 SEPTEMBER
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 Juli 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DIRCKX HOSPITALITY GROUP N.V. voorheen
wonende te WALTER J.A NISBETH ROAD # 33,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Juli 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PLANT,
PROPERTIES & MARINE SERVICES N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 7 APT # 3, COLE BAY
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 JULI 2014, 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 PLUMMER
LORNA ELAINE voorheen wonende te GUITAR ROAD 1,
CAY BAY thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 JULI 2014, 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 15 Juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
INTELIGENT SOLUTIONS GROUP SXM N.V.
voorheen wonende te JUANCHON YRAUSQUIN
BLVD Z/N thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 10 Juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan AMORSINH,
TANARSHA FRANCETTA voorheen wonende te
FRONTSTREET 138 A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WILLIANS
DELORY ANTHONY voorheen wonende te A. TH. ILLDGE
ROAD # 11L thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, 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
PETERSON-ROYSTER PATRICIA voorheen
wonende te SIMPSONBAY ROAD 67-B thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 juli 2014, 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 de 15 juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
UNIVERSAL PRIVATE FUND FOUNDATION
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 65
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WILLIAMS, KENNETH ANTHONY voorheen wonende te
CORALITA ROAD # 27, MARY'S FANCY thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 10 juli 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Randall Francisca deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
LEWIS, OREAL voorheen wonende te MADRID
ROAD # 38, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 7 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
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 17 JULI 2014, 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
WILLIAMS MICHAEL DEMIAN voorheen wonende te CAY
BAY ROAD # 6, CAY BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 JULI 2014,
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 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DIAMOND
ILSAND BAR RESTAURANT N.V. voorheen wonende te
BACK STREET # 26, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DE LA ROSA
HILDA YUTESCA voorheen wonende te SUCKER
GARDEN ROAD # 10 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ISIDORA LEONARNA SUZANNA voorheen
wonende te NAZARETH ROAD # 42 L,
NAZARETH thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 16 juli 2014, 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
PIERRE, LESNOR voorheen wonende te
CAY BAY ROAD , APT 124- B thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 juli 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WESPEL
SHARINE RACHEL voorheen wonende te KIWI ROAD #
1 A thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 16 juli 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan UPPER LEVEL LOUNGE N.V. voorheen
wonende te RHINE ROAD LOT 182, LOWLANDS
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 juli 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 JULI 2014, 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
DANAUDIT N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD
UNIT 312 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 6 JULI 2014, 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 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DESAI
ENTERPRISES N.V. 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. 23 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VASQUEZ, ALTAGRACIA voorheen wonende
te WELL ROAD # 91, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 9 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 juli 2014, waarvan een afschrift
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
VIRGINIE DE LINE voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 32 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 juli 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JAMANDA
BAR & RESTAURANT N.V. voorheen wonende te C.A.
CANNEGIETER STREET # 50, PHILIPSBURG thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 15 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Randall
Francisca deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WANG, XUEMIN voorheen wonende te
CANNEGIETER STREET # 10 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 9 juli 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Randall Francisca,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WILLIAMS, LENNOX ORLANDO voorheen wonende te
WESTUNION STREET Z/N, COLE BAY thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 JULI 2014, 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
EUTERPIA N.V. voorheen wonende te BILLY FOLLY
ROAD # 114, BILLY FOLLY thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 JULI 2014,
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 15 juli 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Antonio
Boasman deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
ZHENG JUMBU voorheen wonende te C. A.
CANNEGIETER # 68 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 11 juli 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 28 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WHITE
GEORGE K. voorheen wonende te IVORY SHEL DRIVE #
11, GUANA BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 24 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JACKIE'S
TODDLER ACADEMY FOUNDATION voorheen wonende
te EASTER CACTUS DRIVE # 3, SUCKERGARDEN thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 23 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan AVELLA
FLORENT XAVIER voorheen wonende te RHINE ROAD #
182, LOW LANDS thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 28 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PISTACHE COFFE SHOP N.V. voorheen wonende te
FRONTSTREET # 35, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 28 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
DREAM ISLAND ICE CREAM voorheen
wonende te FRONTSTREET # 139 thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 JULI 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 17 JULI 2014, 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
EAUDEMAILE LLC voorheen wonende te SHORE POINT
CUPECOY NIGER DRIVE Z/N thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 24 JULI 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
PORIMANO N.V. voorheen wonende te
FRONT STREET # 99 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 21 JULI 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 17 JULI 2014, 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 EVERGREEN HOLDING LTD voorheen wonende te
P.O. BOX # 245, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 JULI 2014,
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 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ENDLESS
VIEWS PROPERTIES LTD voorheen wonende te
HARBOUR VIEW, BUNCAMPER ROAD thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
22 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 23 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
KIDDIES ADVENTURE PLAYSCHOOL
FOUNDATION voorheen wonende te
WESLEY STREET # 7, COLE BAY thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan LOPEZARANGO JORGE E. voorheen wonende te LIONEL
CONNOR # 2, EBENEZER thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014, waarvan
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MOREL MARTINA voorheen
wonende te BUSH ROAD 7, CUL DE SAC,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 11 MEI 2010, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan KARAN
SUPERMARKET N.V. voorheen wonende te ROSES ROAD
# 6 P.O.BOX 990 CLU DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
LARMONIE MAXIME ST. JEUSE D'ASPREMON voorheen
wonende te ANISE DRIVE # 4, CUL DE SAC thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALCO CONSTRUCTION N.V.
voorheen wonende te EMERALD MERIT ROAD
# 14 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 16 JULI 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan FENG,
GUOQING voorheen wonende te FRONTSTREET # 116,
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PEJOUHY,
LYNEE voorheen wonende te GUANA BAY # 32, GUANA
BAY thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RAMIREZ RAMON ANTONIO voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7
AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan EDWARDS BERNARD JOSEPH
voorheen wonende te NAZARETH ROAD 6 C
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van de 22 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan JOHN POLANCO, GERONIMO
voorheen wonende te CINNAMON DRIVE # 10,
CUL DE SAC thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MODUS MILANO N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 55 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 AUGUSTUS
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ARRINDELL IRLANDA CHESCA voorheen wonende te
WEST UNION STREET # 38, COLE BAY thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan CANDELARIO FRIAS, JOSE ELPIDIO voorheen
wonende te WELLINGTON ROAD # 24-B thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
7 AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan JIMENEZ MESA, LUIS MANUEL voorheen
wonende te WELGELEGEN ROAD # 17 APT 30,
CAY HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan VINMAR N.V. voorheen wonende
te WELFARE ROAD # 113-D thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op
d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan M.V.V. RENTALS N.V. voorheen wonende te PORT
DE PLAISANCE UNIT 10-001, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8
AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014, 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
WANNA HAVES N.V. voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 99, SIMPSON BAY thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
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 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RICHARDSON-NOEL, PHILOMENA S. voorheen
wonende te SHAK SHAK TREE ROAD # 8, COLE BAY
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 AUGUSTUS 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan REAL KITCHEN N.V. voorheen wonende te GOLDEN
RAIN TREE DRIVE # 3 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 AUGUSTUS
/2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint
Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014, 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 WALCON CONSTRUCTION
N.V. voorheen wonende te LA PALAPA CENTER
BUILDING # 30, SIMPSON BAY thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RICHARDSON DONNY DEAN voorheen wonende te
MAN JACK DRIVE # 17 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8 AUGUSTUS
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
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 WEST
ATLANTIC INVESTMENTS N.V. voorheen
wonende te PLAZA DEL LAGO # 15,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan
te voldoen.

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van de 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op
Sint Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan MBA WOOD N.V. voorheen wonende te WELL ROAD
# 85 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 AUGUSTUS 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan ARRINDELL ALTAGRACIA JOAN LOUISA DBA
SOLAR SPALASH/CARIBEAN FLORAL BASKETS
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 6, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 7 AUGUSTUS 2014, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
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 VOGES &
ASSOCIATES N.V. voorheen wonende te
WHITE SAND ROAD # 2 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd
is op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2014, nummer 17, 22 augustus 2014

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan RF ADVENTURE ST. MAARTEN N.V. voorheen
wonende te WELFARE ROAD # 60-B thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
8 AUGUSTUS 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 12 AUGUSTUS 2014, waarvan een afschrift is gelaten
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,
aan DUTCH EQUIPMENT N.V. voorheen wonende te
WELFARE ROAD # 64 thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 11 AUGUSTUS 2014, 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 DANAUDIT N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
MAART 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van de 22 JULI 2014,
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 VENTURA,
JUAN FRANCISCO ARMANDO voorheen
wonende te DOLPHIN ROAD # 53 thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 JUNI 2014,
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 de 22 JULI 2014, 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 D.M. CONSULTANT N.V. voorheen
wonende te (CROWN PLAZA) UNION ROAD #
137 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 11 AUGUSTUS 2014, 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 DANAUDIT N.V. voorheen wonende te WELFARE
ROAD # UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
MAART 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.
Bij exploit van 22 JULI 2014, 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
JUST BETWEEN N.V. voorheen wonende te LAGO
LASLEY STREET # 7, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 11 AUGUSTUS 2014, 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 RED ALERT N.V. voorheen wonende te CORK TREE
DRIVE # 5, COLE BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 MAART
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 29 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WINDWARD
MEDIA SERVICES N.V. voorheen wonende te JUANCHO
YRAUSQUIN BLVD 26 UNIT 3 thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
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 DALL, JUNEY AGUSTINUS
voorheen wonende te MIRACLE DRIVE # 58,
COLE BAY thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 29 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DESAILLE
WILLY voorheen wonende te PENDANT CACTUS ROAD #
53, SUCKERGARDEN thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WHATKIN,
ELISA voorheen wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 5
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WILSON,
SIDNEY SYLVESTER voorheen wonende te CINNAMON
CACTUS ROAD # 36, SUCKERGARDEN thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan K & E SERVICES N.V.
voorheen wonende te VAN BUREN DRIVE #
2-A thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, 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 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan ZHANG, WEIDONG voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET # 47,
PHILIPSBURG thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS
GRB BENNETT BEVERLY voorheen wonende te
BACKSTREET # 180, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
18 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan WESCOT, RAFAEL E.
voorheen wonende te BUITENLAND 33,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WHITTICK,
CURLINE JANNETT voorheen wonende te MANZILLAS
STEEG # 15, PHILIPSBURG thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 JULI 2014,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WILKINSON,
ENRICO EVERTON voorheen wonende te OVER THE
BANK LANE 2 36, PHILIPSBURG thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 JULI 2014,
waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AXIOM GLOBAL
FINCONSULT BV. voorheen wonende te
LOT 29 IMMEUBLE LE MADISON
BELLEVUE 97150, ST. MARTIN F.W.I.
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
16 JULI 2014, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan
WASSENAAR, URSULA CAROLINE voorheen wonende te
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 JULI 2014, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de
inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit
van 22 JULI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten,
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St.
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan WHR
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te CANNEGIETER
STREET # 14, ENEZE PLAZA UNIT 2A, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.
11 JULI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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Besluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 9 oktober 2012, BB-12/0004, houdende de verlening van
mandaat aan de Ministers en de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten inzake het afleggen van de eed
en de belofte op grond van artikel 43 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht
(Mandaatbesluit afleggen eed en belofte)
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Gelet op:
-

Artikel 43 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht;
Besluit

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 43 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht;
b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur een handeling te verrichten;
c. minister: de minister onder wie de ambtenaar ressorteert.
d. Gevolmachtigde Minister: de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten
Artikel 2
1. De Gouverneur blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te allen tijde
intrekken.
2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid afgenomen eed of belofte, geldt als een door
de Gouverneur afgenomen eed of belofte.
Artikel 3
De eed of de belofte wordt afgelegd door iedere ambtenaar.
Artikel 4
1. Aan de minister wordt mandaat verleend om de eed of de belofte af te nemen.
2. In afwijking van het eerste lid wordt aan de Gevolmachtigde Minister mandaat verleend om de eed of de belofte af
te nemen voor de ambtenaren die werkzaam zijn op het Sint Maartenhuis in Nederland.
3. De eed of belofte wordt afgelegd in aanwezigheid van een getuige, aangewezen door degene ten overstaan van wie
de eed of de belofte wordt afgelegd.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op:
- de Secretarissen-Generaal van de Ministeries
- het hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten
- het hoofd van de Belastingdienst Sint Maarten
- het hoofd van de Landsrecherche
- het hoofd van de Douane
- het hoofd van de Gevangenis en Huis van Bewaring
- de secretaris van de Ministerraad
- de secretaris van de Ombudsman
Artikel 5
De ambtenaar bepaalt zelf of hij de eed, dan wel de belofte wil afleggen.
Artikel 6
De eed of belofte wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen een maand na aanvaarding van een betrekking,
aanstelling in een andere betrekking of het belasten met de tijdelijke waarneming van een ambt afgelegd. De
ambtenaar ontvangt daartoe een oproep.
Artikel 7
1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de eedtekst door of namens degene ten overstaan van wie
de eed wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: ‟Zo waarlijk helpe mij God Almachtig‟.
2. Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de beloftetekst door of namens degene ten overstaan
van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: ‟Dat verklaar en beloof ik‟.
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3. De eed wordt staande afgelegd waarbij de ambtenaar de twee voorste vingers van de rechterhand opsteekt. De
belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.
4. Van de aflegging van de eed of de belofte wordt proces-verbaal opgemaakt conform het bij dit mandaatbesluit
behorende model. Het proces-verbaal wordt, na ondertekening daarvan door degene ten overstaan van wie de eed of
belofte is afgelegd, toegevoegd aan het personeelsdossier van degene die de eed of belofte heeft afgelegd.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit afleggen eed en belofte.
Artikel 10
Dit besluit zal in de Landscourant worden geplaatst.

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
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Model behorende bij het Mandaatbesluit afleggen eed en belofte.

PROCES-VERBAAL
Heden, [datum] heeft
---------------------------------------- naam ambtenaar -------------------------------------in handen van mij, [naam bevoegde autoriteit], [functie bevoegde autoriteit] de navolgende eed (belofte) afgelegd:
“Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Staatsregeling van Sint Maarten en alle overige
wetten van ons land zal eerbiedigen;
Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband
met het verkrijgen van mijn aanstelling;
Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik
dit ook niet zal gaan doen;
Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand
beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;
Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde
van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal
houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;
Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en
betrouwbaar zal zijn.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!”

Waarvan door mij, [naam bevoegde autoriteit], is opgemaakt en getekend te
Sint Maarten dit proces-verbaal, datum ut supra.
De Gouverneur van Sint Maarten,
namens deze,

[Naam bevoegde autoriteit]
[Functie bevoegde autoriteit]
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Besluit van de Gouverneur van Sint Maarten van 9 oktober 2012, BB-12/0003, houdende de verlening van
mandaat aan de Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid van Sint Maarten inzake
het afnemen van de eed en de belofte van een aantal medische beroepsbeoefenaren (Mandaatbesluit eed
en belofte medische beroepsbeoefenaren)

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

Gelet op:
- Artikel 5 van de Landsverordening van de 19e december 1958 regelende de uitoefening van de geneeskunde
- Artikelen 8 en 14 van de Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten
Besluit
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. eed of belofte: eed of belofte als bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening van de 19 e december 1958
regelende de uitoefening van de geneeskunde en artikel 8 van de Landsverordening bevoegdheid apothekers en
apothekersassistenten;
b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Gouverneur een handeling te verrichten;
c. medische beroepsbeoefenaar: degene die op grond van geldende wettelijke voorschriften bevoegd is tot de
uitoefening van de geneeskunde dan wel tot de artsenijbereidkunde als apothekersassistent;
d. minister: de Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid.
Artikel 2
1. De Gouverneur blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te allen tijde
intrekken.
2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid afgenomen eed of belofte, geldt als een door
de Gouverneur afgenomen eed of belofte.
Artikel 3
De eed of de belofte wordt afgelegd door iedere medische beroepsbeoefenaar die de eed of de belofte dient af te
leggen alvorens het beroep te mogen uitoefenen.
Artikel 4
1. Aan de minister wordt mandaat verleend om de eed of de belofte af te nemen van de volgende medische
beroepsbeoefenaren: verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten,
podotherapeuten, diëtisten, mondhygiënisten en apothekersassistenten.
2. De eed of belofte wordt afgelegd in aanwezigheid van een getuige, aangewezen door degene ten overstaan van wie
de eed of de belofte wordt afgelegd.
Artikel 5
De medische beroepsbeoefenaar bepaalt zelf of hij de eed, dan wel de belofte wil afleggen.
Artikel 6
De eed of belofte wordt afgelegd alvorens de praktijk uit te oefenen. De medische beroepsbeoefenaar ontvangt
daartoe een oproep.
Artikel 7
1. Het afleggen van de eed geschiedt door voorlezing van de eedtekst door of namens degene ten overstaan van wie
de eed wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: ‟Zo waarlijk helpe mij God Almachtig‟.
2. Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de beloftetekst door of namens degene ten overstaan
van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de ambtenaar woordelijk uitspreekt: ‟Dat beloof ik‟.
3. De eed wordt staande afgelegd waarbij de ambtenaar de twee voorste vingers van de rechterhand opsteekt. De
belofte wordt staande afgelegd, zonder handopsteken.
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4. Van de aflegging van de eed of de belofte wordt proces-verbaal opgemaakt conform de bij dit mandaatbesluit
behorende modellen. Het proces-verbaal wordt, na ondertekening daarvan door degene ten overstaan van wie de eed
of belofte is afgelegd, toegevoegd aan het personeelsdossier van degene die de eed of belofte heeft afgelegd.
5. Een afschrift van het proces-verbaal wordt toegezonden aan de Gouverneur van Sint Maarten.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van dagtekening.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit eed en belofte medische beroepsbeoefenaren.
Artikel 10
Dit besluit zal in de Landscourant worden geplaatst.

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
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Model behorende bij het Mandaatbesluit eed en belofte medische beroepsbeoefenaren
(grondslag: Landsverordening van de 19e december 1958 regelende de uitoefening van de
geneeskunde)

PROCES-VERBAAL
Heden, [datum] heeft
--------------------------------------- naam ambtenaar --------------------------------------in handen van mij, [naam bevoegde autoriteit], Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, de
navolgende eed (belofte) afgelegd:
“Ik zweer (beloof) dat ik de geneeskunde, volgens de daarop gestelde wettelijke bepalingen, naar mijn beste weten
en vermogen zal uitoefenen, en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is
toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechten wordt
gevorderd, of ik anderszins tot het geven van mededeling door een algemene verordening verplicht wordt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat beloof Ik)”.
Waarvan door mij, [naam bevoegde autoriteit], is opgemaakt en getekend te
Sint Maarten dit proces-verbaal, datum ut supra.
De Gouverneur van Sint Maarten
namens deze,

[Naam bevoegde autoriteit]
Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid

Een afschrift van dit proces-verbaal wordt verzonden aan:
- De Gouverneur van Sint Maarten
Model behorende bij het Mandaatbesluit eed en belofte medische beroepsbeoefenaren (grondslag: Landsverordening
bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten)
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PROCES-VERBAAL
Heden, [datum] heeft
--------------------------------------- naam ambtenaar --------------------------------------in handen van mij, [naam bevoegde autoriteit], Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid, de
navolgende eed (belofte) afgelegd:
”Ik zweer (beloof), dat ik de artsenijbereidkunde volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste
weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in die uitoefening als geheim mij is
toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijn verklaring als getuige of deskundige in rechten gevorderd, of
ik anderszins tot het geven van mededeling door de wet verplicht wordt.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (dat beloof ik)".
Waarvan door mij, [naam bevoegde autoriteit], is opgemaakt en getekend te
Sint Maarten dit proces-verbaal, datum ut supra.
De Gouverneur van Sint Maarten
namens deze,

[Naam bevoegde autoriteit]
Minister van Volksgezondheid, Sociale ontwikkeling en Arbeid

Een afschrift van dit proces-verbaal wordt verzonden aan:
- De Gouverneur van Sint Maarten
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No. 305-14/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid
als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Etienne Augustine Lake, geboren op 24 april 1968 te Saint Martin, werkzaam bij de Nature Foundation St. Maarten,
wordt voor de duur van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld
bij of krachtens wetgeving op het gebied van milieubeheer en natuurbescherming.
Artikel 3
Het hoofd van de Nature Foundation St. Maarten, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent van politie,
bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die klachten.
Artikel 4
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, houdt zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden
die krachtens dit besluit worden uitgeoefend aan de instructies van de hoofdofficier van justitie en van de korpschef
van het Korps Politie
Sint Maarten.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 2014 en is geldig tot
15 augustus 2017.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, veertiende augustus 2014
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in
eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 304-14/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE

Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba .
BESLUIT:
Artikel 1
De medewerkers van de flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee, genoemd in de bijlage bij dit besluit,
(hierna te noemen: de medewerkers flexpool) worden voor de duur van hun detachering te Sint Maarten aangesteld
als buitengewoon agenten van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet
politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 2
De
a.
b.
c.
d.
e.
f.

medewerkers flexpool worden ingezet ter ondersteuning bij:
het grenstoezicht;
het vreemdelingentoezicht;
de drugscontroles aan de grenzen;
de bestrijding van migratiecriminaliteit;
de bestrijding van drugscriminaliteit; en
de bestrijding van geweldscriminaliteit.
Artikel 3

Dit besluit treedt met ingang van 15 augustus 2014 werking .
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, veertiende augustus 2014
De Minister van Justitie,
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Bijlage bij ministeriele beschikking van 14 augustus 2014, nr. 304-14/JUS

Naam

Voorvoegse
l

Voorletters

Roepnaa
m

Rang

Vons

J.M.

Johannes

Wachtmeester 1e klas

Kloos

C.

Casper

Wachtmeester 1e klas

Drent

E.H.J.

Elwin

Wachtmeester 1e klas

Brouwer

R.

Robert

Wachtmeester

Gosselink

S.

Sander

Wachtmeester
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No. 310-14MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid
als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
De medewerkers werkzaam bij de dienst Douane, genoemd in de bijlage bij dit besluit, worden voor de duur van hun
opleiding, te weten tot 1 november 2014, aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikken over de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar
gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de dienst Douane met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agenten van
politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die klachten
Artikel 4
Dit besluit treedt met ingang van 15 augustus 2014 in werking en is geldig tot 1 november 2014.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, vijftiende augustus 2014
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in
eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van
15 augustus 2014 , No. 310-14 MB/JUS.
Lijst van personen, werkzaam bij de dienst Douane, die zijn aangesteld als buitengewoon agent van politie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vivica Daniella AMORY;
Jitney Albert Cornelis DORAN;
Tamala Samantha FRANCISCO;
Sjouke Dennis Mondale HAZEL;
David KARTOPAWIRO;
Sharicia Regina LABEGA:
Isha Quvanka Lensy MARLIN;
Jeandaline Irene Caroline MARTINA;
Maclain George RICHARDSON;
Harvey Errol ROMMY;
Jordan Soeamin SANDIKRAMA;
Rashida Iskia SERRANT:
Dwylyn Dainna WILLIAMS.
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No. 307-14/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid
als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Franciscus Joannes Machielsen, geboren op 9 november 1967 te „s-Gravenhage, werkzaam bij de belastingdienst Sint
Maarten, sectie Inlichtingen en Opsporing, wordt voor de duur van drie jaar aangesteld als buitengewoon agent van
politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld
bij of krachtens wetgeving op het gebied van fiscale fraude en financiële fraude.
Artikel 3
Het hoofd van de afdeling, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1,
werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die klachten.
Artikel 4
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, houdt zich bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden
die krachtens dit besluit worden uitgeoefend aan de instructies van de hoofdofficier van justitie en van de korpschef
van het Korps Politie
Sint Maarten.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2014 en is geldig tot
1 september 2017.
Dit besluit wordt met de bijlage in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg, veertiende augustus 2014
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in
eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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No. 309-14/MB JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid
als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
De medewerkers werkzaam bij de dienst Douane, genoemd in de bijlage bij dit besluit, worden voor de duur van drie
jaren aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13,
leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar
gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Douane met de handhaving en uitvoering is belast.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agenten van
politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die klachten.
Artikel 4
Dit besluit treedt met ingang van 15 augustus 2014 in werking en is geldig tot 15 augustus 2017.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg vijftiende augustus 2014
De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in
eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van
15 augustus 2014 , No. 309-14 MB/JUS.
Lijst van personen, werkzaam bij de dienst Douane, die zijn aangesteld als buitengewoon agent van politie.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Fabian Vincent ALLEN;
Marcillo Richard BAILEY;
Laverne Sheruska CARTY;
Jason Augustin JAMES:
Magali Breginia KLEBERG:
Charly Omar MARSHAM;
Richardina Altagracia NICOLAAS;
Linda Elisabeth Wilhelmina Johanna ROS
Francis Theolard TOULON;
Orlando Humphrey VAN DUIVENVOORDE;
Leona Minerva WATHEY;
Agnes DE POLO
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No. 275-14 / MB-JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewoon agent van politie
Gelet op:
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid
als Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Onder intrekking van de ministeriële beschikking van 31 augustus 2012 met nummer 510-12/MB-JUS wordt besloten
dat, de heer Andrew Ruben Henk Budike, geboren op 2 november 1977 te Paramaribo, Suriname, werkzaam in de
functie van senior verzekeringsinspecteur bij het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekering (SZV), voor
de duur van drie jaren wordt aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de bevoegdheden,
bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie.
Artikel 2
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld
bij of krachtens de in de bijlage bij dit besluit genoemde regelgeving.
Artikel 3
Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewoon agent van politie,
bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over:

de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie;

het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard van die klachten.
Artikel 4
Dit besluit treedt met ingang van 7 augustus in werking en is geldig tot 7 augustus 2017.
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.
Philipsburg zevende augustus 2014

De Minister van Justitie

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in
eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van
30 juli 2014, No. 275-14 MB/JUS.
Overzicht van de regelgeving, bedoeld in artikel 2, van het besluit:
1°
2°
3°
4°

De
De
De
De

Landsverordening
Landsverordening
Landsverordening
Landsverordening

Ziekteverzekering;
Ongevallenverzekering;
Algemene Ouderdomsverzekering;
Algemene Weduwen en Wezenverzekering.
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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 augustus 2014,
nummer WBN-CM 2014/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao
en Sint Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en Naturalisatiegelden 2002, de Regeling
verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat verschuldigd is
voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het verzoek tot verlening van het
Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze
waarop het moet worden voldaan.
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een verzoek om
naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON) wordt
verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen (in
Nederlands-Antilliaanse gulden).
Tariefgroep
optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

Tarief(code)
A
B
C
D
E
F
G
H

Bedrag
Naf. 436
Naf. 743
Naf. 52
Naf. 2047
Naf. 2614
Naf. 1524
Naf. 2092
Naf. 302

B
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister.
De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de ontvangende
instantie.
Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden afgedragen aan de
rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan Onze Minister. Tevens regelt artikel 8
BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze de afdracht aan Onze Minister
geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister,
wordt de Gouverneur nader geïnformeerd met een brief van de IND.
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De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 436, ongeacht of betrokkene het standaard of
het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt afgedragen aan Onze Minister
(Naf. 1611 bij standaard tarief en Naf. 1088 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen binnen één
gezin behoudt de Gouverneur Naf. 743 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief is betaald. Het resterende
bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf. 1871 bij het standaard tarief en Naf. 1349
bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN
behoudt de Gouverneur Naf. 52 per kind. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 250) wordt
afgedragen aan Onze Minister. Als de verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, behoudt de Gouverneur die
de leges geïnd heeft het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden en draagt zorg voor de afdracht van het
resterende bedrag.
De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao of Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2015 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep
optie; enkelvoudig
optie; gemeenschappelijk
optie; medeopterende minderjarige
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd
naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard
naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd
naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

af te dragen bedrag
nvt
nvt
nvt
Naf. 1611
Naf. 1088
Naf. 1871
Naf. 1349
Naf. 250

afdrachtcode
nvt
nvt
nvt
150-NA
151-NA
153-NA
154-NA
155-NA

In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om een vergoeding
(artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht aan het Hoofd Financieel Beheer
van de Directie Middelen & Control van de IND, Postbus 1821, 2280 DV te Rijswijk. Als het verzoek van de
Gouverneur door de IND wordt gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 436 voor een enkelvoudig
verzoek en Naf. 743 voor een gemeenschappelijk verzoek.
C
Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.
D
Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage
2.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten
worden geplaatst.
‟s-Gravenhage, dertiende augustus 2014
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
H. Heida,
waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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TOELICHTING
Algemeen
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op grond van artikel 9 van het Besluit
Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op grond van de beschikking wijzigingspercentage optie- en
naturalisatiegelden 2015 van 31 juli 2014, Staatscourant 2014, nr. 22839, worden de optie- en naturalisatiegelden
per 1 januari 2015 verhoogd met 1%. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij deze
beschikking. De leges zijn omgerekend met de koers tussen de euro en de Nederlands-Antilliaanse gulden zoals die
geldig was op 1 juli 2014.
Met dit WBN-CM worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2015 in de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten opgenomen. Ook zijn
de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf behouden en het deel dat zij afdragen aan de IND aangepast.
Voorts zijn de relevante modelformulieren aangepast.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
H. Heida,
waarnemend directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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BIJLAGE 1
Model 1.25 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;
alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden

(geslachts)na(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

voorna(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

geboortedatum

: ………………………………………………………………………..

geboorteplaats en geboorteland

: ………………………………………………………………………..

nationaliteit(en)

: ………………………………………………………………………..

adres

: ………………………………………………………………………..

postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………………..

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om ontheffing
van de optiegelden;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;

-

weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:


Naf 436 (enkelvoudige optieverklaring)



Naf 743 (gemeenschappelijk optieverklaring)



Naf 52 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medeoptie wordt gevraagd)

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb om de
verschuldigde optiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6 Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

 Optant heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden ingediend.

………………………….…………………….
(plaats) (datum)

………………………….…………………….
(handtekening optant)

Let op:
een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring de
verschuldigde optiegelden zijn betaald;
- is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de
verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden
(alleen invullen als van toepassing)



De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden. Als
bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier ontvangen.

de Gouverneur,
namens deze,
….……………………………………………....
(plaats en datum)

….……………………………………………....
(dienststempel)

………………………………………..
(functionaris en handtekening)
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BIJLAGE 2
Model 2.8 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;
alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(geslachts)na(a)m(en)

: ……………………………………………………………

voorna(a)m(en)

: ……………………………………………………………

geboortedatum

: ……………………………………………………………

geboorteplaats en geboorteland

: ……………………………………………………………

nationaliteit(en)

: ……………………………………………………………

adres

: ……………………………………………………………

postcode en woonplaats

: ……………………………………………………………

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage tarief

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing
van de naturalisatiegelden;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om naturalisatie;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek;

-

weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van:
 Naf 1524 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 2092 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 2047 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief);
 Naf 2614 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief);
 Naf 302 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd)

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken heb
om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om naturalisatie
op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden
ingediend.
….…………………….………………….
(plaats) (datum)

….…………………….………………….
(handtekening verzoeker)

Let op:
- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het verzoek
om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald;
- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en
tekent deze de verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(alleen invullen als van toepassing)


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van
naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier gekregen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
Handtekening
Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)

…………………………………..
(plaats en datum)

……………………………………..
(dienststempel)
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

June 2014
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

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

Difference
compared to
30-Jun-14 31-May-14

3,518.6
989.6
2,341.6
187.5

-75.5
48.5
-109.7
-14.3

594.9

50.6

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

492.0
492.0

-386.1
-386.1

2,710.7

312.0

Currency in circulation

414.2

-1.1

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

629.0
351.6
76.9
74.8
125.7

331.4
254.5
76.8
0.1
0.0

1,381.3
216.5
20.0
1,144.8

-13.9
-25.4
-11.5
23.0

286.3
193.0
93.3

-4.3
-3.3
-1.0

910.8

49.1

Domestic liabilities

0.5
0.5
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Claims on deposit money banks
Current account balances

111.0
111.0

53.5
53.5

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

Claims on other sectors
Other assets

483.4
483.4

-3.0
-3.0

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,113.5

-24.9

Difference
compared to
30-Jun-14 31-May-14

Total liabilities

4,113.5

-24.9

During the month of June 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at tightening of the surplus in the
money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.25 percentage
point to 18.00%. This instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the growth in
credit extension. Due to the increase in the reserve requirement percentage, the amount of required reserves
expanded by NAf.23.0 million. Moreover, the Bank tried to mop up excess liquidity through the auctioning of a higher
amount of certificates of deposit (CDs). However, the subscriptions fell short, causing a NAf.11.5 million drop in the
outstanding amount of CDs. Base money1 decreased by NAf.26.5 million in June 2014, due mainly to a decline in the
current account balances of the commercial banks at the Bank (NAf.25.4 million). This decline was caused primarily
by the net purchase of foreign exchange from the Bank, the purchase of securities from the Bank‟s portfolio, and the
rise in the required reserves, mitigated by transfers from the account of the government of Sint Maarten with the
Bank to its accounts at the commercial banks. The purchase of securities from the Bank‟s portfolio explains also the
decline by NAf.14.3 million in the item “Other” under “Claims on nonresidents” at the assets side of the balance sheet.
The item “Official reserves” at the assets side of the balance sheet declined by NAf.109.7 million, due mainly to the
net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank. Meanwhile, the Bank provided short-term
liquidity to a commercial bank during the month of June 2014, reflected by an increase in the item “Claims on deposit
money banks” by NAf.53.5 million. The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.386.1 million, due largely
to the purchase of debt securities by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) which were
issued by Curaçao and Sint Maarten on behalf of the construction of the new hospital in Curaçao and infrastructure
projects in Sint Maarten. The loans issued explain also the rise in the item “Government deposits” by NAf.331.4
million because of the deposit of the loan proceeds. Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet
increased by NAf.48.5 million as a result of a higher value at the balance sheet date compared to the end of May
2014. The increase in the item “Capital and reserves” at the liabilities side of the balance sheet was related to the rise
in the market value of gold.
Willemstad, August 6, 2014
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
1

The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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Overzicht wetgeving 2014
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

AB 2014, no. 48

Regeling modellen jaarrekening

17 juli 2014

29 augustus 2014

AB 2014, no. 51

Landsverordening, van de 23ste juli
2014
tot wijziging van de
Landsverordening melding
ongebruikelijke transacties in
verband met de voorgenomen
toetreding tot de Egmont Group
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
15 juli 2014,
tot wijziging van de Regeling
luchtwaardigheid van
luchtvaartuigen ter vervanging van
de bijlagen
Regeling van de Minister van
Financiën van 12 augustus 2014, tot
wijziging Regeling modellen
jaarrekening in verband met een
technische fout
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de , 4de augustus
2014 tot wijziging van het
Landsbesluit aanwijzing
vertrouwensfuncties en uitvoering
van veiligheidsonderzoeken in
verband met de verlenging van de
overgangsrechtelijke termijn
Sanctielandsbesluit Oekraïne

23 juli 2014

4 september 2014

15 juli 2014

27 augustus 2014

12 augustus 2014

24 september 2014

4 augustus 2014

16 september 2014

4 augustus 2014

16 september 2014

AB 2014, no. 59

Sanctielandsbesluit territoriale
integriteit Oekraïne

4 augustus 2014

16 september 2014

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

AB 2014, no. 47

Landsverordening van de 2de juli
2014, tot wijziging van de

2 juli 2014

14 augustus 2014

AB 2014, no. 52

AB 2014, no. 56

AB 2014, no. 57

AB 2014, no. 58
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Sanctielandsverordening inzake de
wijze van implementatie van
vastgestelde sanctieverordeningen
of sanctiebesluiten van de Europese
Unie
Regeling Nationale Rekeningen
enquête 2014
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8 juli 2014

20 augustus 2014

Besluit van 29 juli 2014 van de
Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van een wijziging van
de Bijlage I bij de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne op
grond van artikel 4, tweede lid, van
die regeling
Besluit van 4 augustus 2014 van de
Minister van Algemene Zaken tot
afkondiging van een wijziging van
de Bijlage I bij de Sanctieregeling
territoriale integriteit Oekraïne op
grond van artikel 4, tweede lid, van
die regeling
Sanctieregeling inlijving Krim en
Sebastopol

29 juli 2014

31 juli 2014

4 augustus 2014

5 augustus 2014

14 augustus 2014

15 augustus 2014

AB 2014, no. 61

Sanctieregeling destabilisering
Oekraïne

14 augustus 2014

15 augustus 2014

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

AB 2014, no. 53

AB 2014, no. 55

AB 2014, no. 60

