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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GEFFRAUS 

STEPHANIA DBA B GLAMOROUS WIT 
STEPH BEAUTY & SPA voorheen wonende te 
AARON JACOB'S DRIVE #26 D,, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
januari 2023, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NICHOLAS ROBERT 
OLIVER voorheen wonende te CAMILLIA 
ROAD # 21,  SAUNDERS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 01 november 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHAH SUDHA MAHESH 

voorheen wonende te ROSES ROAD 5 
SAUNDERS, SAUNDERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 01 november 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TO THE HEIRS OF 
POSTIENA EDSEL JULIUS EDWARD 
voorheen wonende te LIONEL CONNER ROAD 
33, EBENEZER, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

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 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NG, AN JNET voorheen 
wonende te GUADELOUPE ROAD # 15, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NICHOLSON, AUDY 
MAXIMILIAAN voorheen wonende te 
JOHANNES C. PAAP # 12,  EBENEZER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 november 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SHIVLANI JAGDISH 
HARI voorheen wonende te CORALITA ROAD 
30 APT 8, SAUNDERS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 01 november 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 721 SCENE 

GROUP N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
RD # 68 PUERTO DEL SOL UNIT 206-B, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CREATE 
YIELD MEANINGFUL N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD #312,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HAPPY WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET #68, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2023, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LEE'S MEAT CENTRE N.V. 
voorheen gevestigd te C A CANNEGIETER 
STREET #101, EMMAPLEIN, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 

2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AL WAHAH 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD  
UNIT 1B, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DELICES DE 
FRANCE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD #101, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HAYGERSU N.V. voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 46 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAJE SXM N.V. voorheen 
gevestigd te KANAALSTEEG BUILDING, 
BOARDWALK, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2023, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AUTOMATED 
TRADING SOLUTIONS B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68, OFFICE  
211 A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DIRECTOR 
AMIDA RAMONA NESSI DINERS CLUB 
CURACAO N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #68, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan IRM TRAINING 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET  #17 E , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 januari 2023, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MALIUS PETULA 
CHRISSELDA voorheen gevestigd te NAKED 
BOY HILL DRIVE 7, SUCKERGARDEN, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AVALON 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #62, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 januari 

2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DISTRI 
FROID CARIBBEAN.CARIB COOLING SER 
(CCS) N.V voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # 68 UNIT 2, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JAMANDA BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 50 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 

2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOHA ENTERPRISES N. 
V voorheen gevestigd te C.A.CANNEGIETER 
STRAAT # 21, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 januari 2023, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BACK DECK 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
80, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DREAM 
CHASERS N.V. DBA LA RICH ARTS & 
ENTERTAINMENT MANAGEMENT 

FUNTOPIA B voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 111, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JATE ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STR # 46 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MONDESI DOLORES 
voorheen gevestigd te QUEEN OF FLWERS 
ROAD 2, BETTY'S ESTATE, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 01 november 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRITE SMILE 
EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 46 COLE BAY, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 januari 
2023, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan E & E CAR 
WASH & TIRE REPAIR N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 162,, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JETTO CONSTRUCTION 
B.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 14 UNIT 2 A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MR. KUMAR P. SACHDEV, 
DIRECTOR  OF SHANKRT M.G.D. 
ENTERPRISES voorheen gevestigd te OTTER 

ROAD #5, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 03 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BROCK 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #71, PARADISE MALL, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EENEL B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #40 
B, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 januari 2023, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KAATEE JOHANNES 
WILHELMUS voorheen gevestigd te W.A. 
MOZART ROAD 15 , CAY HILL , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RENE TRUCKING N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN RD # 
47, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CANONI 
HOSPITALITY MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #86, COLE 
BAY,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FOUR 
NINETEEN LTD. N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 25 C/O RAINBOW 

BEACH CLUB, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KAYROSS  
INTERNATIONAL  N. V. voorheen gevestigd te 
JOHAN VERMEER #7 , MADAME ESTATE , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SECURITY A-TEAM N.V. 
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD # 
17, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 november 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CASTLE 
CAPITAL CHARTERS INC N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #64, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

januari 2023, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRENCH -
DECO BV. voorheen gevestigd te SIMPSON 
BAY ROAD # 65, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 januari 2023, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KHAWALE VISHAMBAR  
RAMCH voorheen gevestigd te WATLING  
ISLAND  ROAD 13 , MADAME ESTATE , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SISTER G'S FINGER 
LICKIN RESTAURANT N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #46, 

LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 03 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARNEL N. 
V. voorheen gevestigd te UNION ROAD #8, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GECO N.V 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #68,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 januari 2023, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan KING BEAUTY CENTER 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD UNIT 2 # 
45 , CUL DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STARLINER RECORDS 
N.V. voorheen gevestigd te 3 YELLOW SAGE 
DRIVE,, SAUNDERS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CIMA 
ENTERPRISES N. V. voorheen gevestigd te 
JOHAN VERMEER STRAAT 28 - 29, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GLETSJER 
NV. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#111,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 januari 2023, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LACS BOUTIQUES SXM 

N.V. voorheen gevestigd te KANAALSTEEG 
BTH 111-1 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 januari 2023, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNIQUE EXCLUSIVE 
KITCHENS & BATHROOMS N.V. voorheen 
gevestigd te HAMSTER DRIVE #4, CAY HILL, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 november 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COMTECH 

LTD. N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 6, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 januari 2023, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GREEN CAPE 
CONSULTING & REALTY B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #91-B,, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03 

januari 2023, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 19e januari 2023 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van SIMPSON BAY YACHT CLUB 
UMBRELLA FOUNDATION, ten deze 
gedomicilieerd ten kantore van MINGO CIVIL 
LAW NOTARY OFFICE/NOTARISKANTOOR, 
gevestigd en kantoorhoudende in de Fouress 

Building, Suite 4D, Emmaplein te Philipsburg, 
Sint Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde 
der executie domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, ten laste van MS. BORGRED 

SCHOTBORGH, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande, 

BETEKEND: een Engelse taal gestelde brief 
d.d. 19e januari 2023 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem    
 

 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 januari 2023, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LALCHAND 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET # 2 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 januari 2023, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 1e februari 2023 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van MEC INTERNATIONAL 
LTD., gevestigd in Sint Maarten, die voor deze 
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest 
ten kantore van mij, deurwaarder, alsmede in 
de Simpsonbay Yacht Club unit 15 & 16, Welfare 

Road 68, Simpson Bay te Sint Maarten, ten 
kantore van de advocate mr. K. Huisman, ten 
laste van 1. RADU MIHAIL CIRSTEA EN 2. 
TANJA PUST, beiden zonder bekende 

woonplaats op Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 

EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
27 januari 2023 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 25e januari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 

gevend aan de beschikking van 9e januari 2023 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, 
ANTONIO ALFREDO LEVI FREEMAN, thans 
wonende in Nederland 
OPGEROEPEN, om op maandag, 27 maart 

2023, des voormiddags te 10:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
JUDETTE DRUCILLA GLEN, wonende aan de 
Passion Fruit Road # 4 te Retreat Estate op Sint 
Maarten 
EJ 306/22 – SXM202201371 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 24e  januari 2023, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius. Opgeroepen: Lourente Justin, 

zonder bekende woon of verblijfplaats op 
St.Maarten aan de om op maandag de 17e  
april 2023 te 10:15 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, voor de behandeling 

van vorenbedoelde zaak Serge Touze, eiser 

wonende op St.Maarten, te antwoorden (E 
01/23 – SXM 202301) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 

 
 

 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 19e januari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 

Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 

gevend aan de beschikking van 3e januari 2023 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, 
1. JOSEPH HENRY HENSON, 2. ALBERTA 
HENSON, 3. JOHN WILLIAM ALBERTUS 
HENSON, 4. CHARLES LOUIS FREDERICK 

HENSON EN 5. GEORGE NATHANIEL 
HENSON, allen zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 21 maart 
2023, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   

NORMAN BERNARDO FLORANUS, wonende 
aan de Grote Kwartier nr. 35 te Curacao 
AR 212/22 – SXM202201395 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 10e  januari 2023, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Ronald Irwin Lake, Carol 

Joan Rodgers, Micheline Rose Marie 
Arrindell, Herman Alfred Lake,  Humphrey 
Lake, zonder bekende woon of verblijfplaats, 
om op dinsdag de 4e april 2023 te 8:30 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 
voor de behandeling van vorenbedoelde zaak 
vordering van Rudolf Alfonse Lake  , te 
antwoorden (SXM 2022 1427 – AR 220/22) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

VAN DE 
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

   
NR.: 2023/138 

 
in overweging genomen hebbende:  

 
- dat met het oog op de veiligheid van Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander en diens 

Koninklijke Hoogheden gedurende het bezoek aan Sint Maarten, het gebruik van een 

RPA/drone boven de gehele Great Bay Area, welk gebied in ieder geval strekt van het 
haventerrein te Point Blanche tot het Belair Hotel te Little Bay en inclusief de W.A. Nisbeth 
Road te Sint Maarten, te verbieden van maandag 6 februari 2023 tot en met 9 februari 2023; 

 
gelet op:  

- Artikel 26, eerste lid, van het Landsbesluit Luchtverkeer en artikel 23, eerste lid, onderdeel a j° 

artikel 25 van de Luchtvaartlandsverordening; 
- De ministeriele regeling, houdende beperking van het gebruik van RPAS in Sint Maarten. 

 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel 1  

1. Het gebruik van rpas/drones boven de gehele Great Bay Area, welk gebied in ieder geval omvat 

het haventerrein te Point Blanche tot en met het Belair Hotel te Little Bay als ook de gehele W.A. 

Nisbeth Road te Sint Maarten, te verbieden (No Fly Zone) van 6 februari 2023 tot en met 9 

februari 2023. 

2. Het gebruik van een rpa/drone is na de in het eerste lid genoemde datum weer toegestaan 
overeenkomstig de regels zoals vermeld in ministeriele regeling, houdende beperking van het 
gebruik van RPAS in Sint Maarten. 

 
Artikel 2  
Deze beschikking treedt na de ondertekening daarvan met onmiddellijke ingang in werking. Deze 
beschikking wordt na ondertekening in de Landscourant geplaatst.  

 
 

Philipsburg, 2 februari 2023 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 

en Telecommunicatie 
 
 

Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) 

binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking 

heeft afgegeven. 

Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) 

binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 

van Sint Maarten. 
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Bekendmaking 
 
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten maakt hierbij bekend dat in Curaçao ingevolge het 
bepaalde in artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie tot 

onderstaande artikelen van desbetreffende landsverordeningen:   
  

- Artikel 49a Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen; 
- Artikel 120a Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf;  
- Artikel 16 Landsverordening toezicht effectenbeurzen;  
- Artikel 37 Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs;  
- Artikel 20 Landsverordening toezicht trustwezen;  
- Artikel 18 Landsverordening toezicht assurantiebemiddelingsbedrijf;  
- Artikel 24 Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren; 

- Artikel 20 Landsverordening ondernemingspensioenfondsen 
  
en de niet met artikel 8 van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten in relatie staande 
artikelen van desbetreffende landsverordeningen:  
  
- Artikel 31  Landsverordening bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 

 

De volgende personen zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze 
landsverordeningen bepaalde:  
 

- Mevrouw A. Garcia-Bentura 
- Mevrouw A. Lourens 
- Mevrouw B. der Meer 

- Mevrouw C. Schoot 
- Mevrouw D. Castablanco 
- Mevrouw D. de Lanoy-Daal 
- Mevrouw D. Maduro-Lichtenberg 
- Mevrouw D. Sneep 
- Mevrouw E. Engelhardt-Cicilia 
- Mevrouw E. D’ Haiti-Edouard 

- Mevrouw E. Emer Hamlet-Hernandez 
- Mevrouw E. de Windt 
- Mevrouw E. Moesquit 

- Mevrouw E. Nicolina 
- Mevrouw F. de Haas 
- Mevrouw G. Bradley 

- Mevrouw G. Hato  
- Mevrouw H. Bazur 
- Mevrouw I. Ensermo 
- Mevrouw J. Arias 
- Mevrouw J. Chatlein 
- Mevrouw L. Bryson 
- Mevrouw L. Martina 

- Mevrouw L. Neuman 
- Mevrouw L. Pau 
- Mevrouw L. Picus 

- Mevrouw M. Baroud 
- Mevrouw M. Habibe 
- Mevrouw M. Grimm 
- Mevrouw M. Naar-Maduro 
- Mevrouw M. Seferina 
- Mevrouw M. Thijn-Baank 
- Mevrouw N. Davelaar-Mercelina  

- Mevrouw N. Martines 
- Mevrouw N. Sambo 
- Mevrouw N. Troncon 

- Mevrouw N. Zunder 
- Mevrouw P. Abbad 
- Mevrouw R. Ludowika-Martis 

- Mevrouw R. Maria 
- Mevrouw R. Scoop 
- Mevrouw R. van Hoop-Kleinmoedig 
- Mevrouw R. Vos 
- Mevrouw S. Alcendor 
- Mevrouw S. Beers 
- Mevrouw S. Daflaar-Winklaar  
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- Mevrouw S. Garcia Franco-Meyer 
- Mevrouw S. Goijla 
- Mevrouw S. Martis 
- Mevrouw S. Sadal 
- Mevrouw S. Sinlae-Elhage 

- Mevrouw S. Snel-Statia 
- Mevrouw S. Wong 
- Mevrouw T. Romero 
- Mevrouw Y. Davelaar 
- Mevrouw Y. Houben-Hooi 
- Mevrouw Z. Hato-Boeldak 

- De heer A. Francinet 
- De heer A. Stacie 
- De heer A. Vossen 
- De heer C. Walters 

- De heer D. President 
- De heer F. Martina 
- De heer G. Ooft 

- De heer G. Wellen 
- De heer H. Roach 

- De heer J. Candelaria 
- De heer J. Emanuelson 
- De heer K. Kleist 
- De heer K. de Windt 
- De heer L. Hodge 

- De heer L. Prince 
- De heer M. Allen 
- De heer M. Debi-Tewari 
- De heer M. Veenboer 
- De heer N. van Paridon 
- De heer O. Matroos 

- De heer R. Eustatius 
- De heer R. Flocker 
- De heer R. Mahes 
- De heer R. Nooitmeer 

- De heer R. Prince 
- De heer R. Rooi 
- De heer R. Vieira Ribeiro 

- De heer S. Maria 

 
 
 
Januari 2023 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
In November 2022, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the surplus in the money 
market by holding weekly auctions of Certificates of Deposit (CDs). However, the outstanding amount of CDs 
decreased by NAf.50.0 million because the commercial banks subscribed for lower amounts to CDs with a 
maturity of 2 weeks. Furthermore, the Bank maintained the percentage of the required reserve at 19.00%. 
Nevertheless, the amount of the required reserves decreased by NAf.12.1 million due to the lower base amount 

upon which it is calculated.1 

 
Base money2 increased by NAf.112.2 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.107.8 million) and currency in circulation (NAf.4.4 million). The increase in the current 
account balances was mainly due to the net repayment of matured CDs by the Bank, the net sale of foreign 
exchange and the increase in the dollar balances of the commercial banks with the Bank. The decrease in 
required reserves and transfers from PSB Bank N.V. (Postspaarbank), the government of Sint Maarten and a 
pension fund from their accounts with the Bank towards their commercial bank accounts also contributed to 
the increase in the current account balances. 
 
The item “Liabilities to non-residents” decreased by NAf.18.9 million, mainly due to the decrease in the deposits 
of the commercial banks in Bonaire. However, an increase in the deposits of an international financial 
institution placed under emergency rule and the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) 
moderated the decline in this item. The deposits of the Ministry of BZK increased due to the payment of interest 
on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State. 

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 30-Nov-22 31-Oct-22 Liabilities 30-Nov-22 31-Oct-22

Claims on nonresidents 4,231.0 156.1 Liabilities to nonresidents 239.4 -18.9

Gold 1,319.5 86.1 Deposits of nonresidents in foreign currency 239.4 -18.9

Official reserves 2,911.4 70.0

Other 0.0 0.0

Domestic assets 613.9 3.1 Domestic liabilities 3,447.4 84.9

Currency in circulation 542.7 4.4

Claims on the government 276.7 0.3 Government deposits 187.9 3.1

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 179.5 4.4

Government agencies and institutions 276.5 0.3 Government of Sint Maarten 7.9 -1.3

Other 0.2 0.0 Former Central Government 0.1 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 2,466.5 45.6

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 639.9 107.8

Certificates of Deposit 291.6 -50.0

Required reserves 1,535.0 -12.1

Claims on other sectors 337.2 2.8 Liabilities to other sectors 250.4 31.8

Other assets 337.2 2.8 Deposits of other residents 193.3 30.5

Other liabilities 57.2 1.3

Capital and reserves 1,155.8 93.2

Total assets 4,844.9 159.2 Total liabilities 4,844.9      159.2

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten for the month of November 2022:

(millions of NAf.)
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The net position of the governments at the Bank improved by NAf.3.1 million as a result of an increase in the 
deposits of Curaçao (NAf.4.4 million) moderated by a slight decrease in the deposits of Sint Maarten (NAf.1.3 
million). The increase in the deposits of Curaçao was mainly due to the transfer of collected license fees for the 
month of October 2022 by the Bank, moderated by the payment of interest to the Dutch State. The decrease in 
deposits of Sint Maarten was mainly due to interest payments to the Dutch State and transfers of funds to its 
accounts at the commercial banks, moderated by funds received from the trust fund at the World Bank in 
connection with the reconstruction of Sint Maarten, in particular the Princess Juliana International Airport. 
 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” increased by NAf.31.8 million largely as a result of funds 
received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) regarding the COVID-19 support package from the 
Dutch State to Curaçao. These funds have been allocated for a capital injection in Curaçao Dok Maatschappij 
Holding (CDMH). The General Pension Fund of Curaçao (APC) also received funds from the Dutch State 
Treasury Agency in connection with an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in 
the portfolio of APC. However, the rise in this item was mitigated by the transfers of PSB Bank N.V. to its 
accounts with the commercial banks. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.70.0 million, which can be 
attributed to the net sale of foreign exchange to the Bank and the increase in the dollar balances of the 
commercial banks with the Bank. In addition, the transfers of funds from abroad by a pension fund, the World 
Bank, and the DSTA contributed to the increase in the item “Official reserves”. However, the transactions of the 
commercial banks in Bonaire moderated the increase. 
 
Finally, the “Gold” item on the assets side of the balance sheet increased by NAf.86.1 million due to the higher 
market value at the balance sheet date compared to the end of October 2022. The higher market value followed 
from financial markets expectations that the Federal Reserve will decrease the speed of its key policy rate 
increases. 3  The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was 
related to the higher market value of the gold stock. 
 
Willemstad, January 16, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
3 At the beginning of November, the US Federal Reserve raised its key rate by 0.75 percentage point to 3.75 – 4.00%. 


