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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BROWNE RAQUEL 
ESTHER voorheen wonende te ZORG EN RUST 
# 15,, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JUAN NORVIL ANTONIO 
voorheen wonende te MARIGOT HILL ROAD 
28,  ST. PETERS, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 01 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 april 2022, 
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 DONALDSON 
KENNETH J voorheen wonende te RHINE 
ROAD 17, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 01 april 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS 
OLIVE voorheen wonende te FRONT STREET 
#30, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan JEAN BAPTISTE LUC 
voorheen wonende te MARIGOT HILL # 24, 
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 RAMBHADJAN IVAN 
JAMNA voorheen wonende te G. CLEMENT DE 
WEEVER DR #28,  UNION FARM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
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 07 april 2022, 
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 GOMEZ 
SUAREZ FELIPE voorheen wonende te RHINE 
ROAD #66, CUPE COY, LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 01 april 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YIP WAI PO 
voorheen wonende te FRONT STREET #4, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BLUE NILE N.V. voorheen 
gevestigd te ST. PETERS ROAD # 11, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  01 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 SHADE ENTERPRISES 
B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
68, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 TWIN ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
VILLAGE #, UNIT 3, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 07 april 2022, 
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 CONTRACT 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD 1, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 01 april 2022, 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 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BRENRICK SERVICES & 
CONSTRUCTION CO. N.V. voorheen gevestigd 
te A. TH. ILLIDGE ROAD 48 UNIT 15, P.O. 
BOX #5204, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 SHIVOM N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #72, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 UFRIMALA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 7 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 CRYSTAL 

WATERS LIQUORS N.V. voorheen gevestigd 
te GOLDFINCH ROAD # 2-D, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 april 2022, 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 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CRYSTAL BOATING N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
26, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 SHRI VARAHI MATA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 30 A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 UNITED COLORS OF 
ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 7 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRESTIGE 
TIME PIECES N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #35,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan EVENING GROCERIES 
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 
ROAD Z/N, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 SILMA N.V voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 139, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 UNITY FINANCIAL 
INSTITUTION B.V voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET 156B, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RALEAA N.V. 
voorheen gevestigd te FONTSTREET # 147, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FIRST CARIBBEAN 
LEGAL SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY ROAD 109 APT 6, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 SOLEIL REALTY N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET SUITE 
4 # 5, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 VAN GIFFEN 
ADVOCATEN DBA VAN GIFTEN ATTORNEYS 
AT LAW/ADVOCATEN voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 6 SUITE 3B , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RUSHI N.V. 
voorheen gevestigd te FONTSTREET # 45, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 09                                      Datum: 28 April 2022 

   P a g i n a  | 9 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan WEST INDIES SPICES 
AND HANDICRAFT (W.I.S.H) 
N.V.DIFFERENCE (MAHO PLAZA) voorheen 
gevestigd te ALGIERS DR. Z/N, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 ST. MAARTEN COLOR 
CHANGE RETAIL voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 55, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 
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 01 april 2022, 
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 VANILLE & CHOCOLAT 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
#43-G, SOLEIL PLAZA BLDG , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SAMUSH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #127, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 AMARNAMI VINOF T. 
AANSPR. GESTELD PRICECO N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #131,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 STAR JEWELERS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 VICPOOJA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #4 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SANJVIN 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#16 E MILLENIA PLAZA, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 HODGE BERNADETTE  A. 
AANSPRAK. GESL. TTRUE CLOTHING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 3108,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 STARTIING BLOCKS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #35, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 VISTA AL PUERTO 
HOLDINGS LTD 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.  07 maart 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SILVER 
TRADITIONS INT. N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #31-B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 PALAIS HINDU ST 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 30, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 STEP BY STEP FASHION 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
108, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 VISTA DEL MAR 
HOLDINGS LTD voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET SUITE 2-B 6 , PHILIPSBURG 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 04 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SING DO 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #101,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 PHENICIEN NV voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 STREET VIBES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 47, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 W.S.B. HOLDING 
LTDC/O WESTEND MANAGEMENT voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #34 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STYLE- X-
CHANGE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #135, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 PREFAMO N.V. DBA CARL 
T VICARY+F WALKIN voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 3 SUITE 6, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 maart 2022, 
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 SUMMERTIMES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 26, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 WESTER INVESTMENTS 
LTD. voorheen gevestigd te FRONTSTREET #7 
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SXM 

LIMONADE B.V.SXM LIMONADE B.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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ANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 PRIYA N.V. DBA VINI'S 
GIFT SHOP voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 2, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
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 SUN OF PEARL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #8 
UNIT-5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 ZAPO 
INVESTISSEMENTS SARL voorheen gevestigd 
te FRONT STREET 6 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TAJ N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 74, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 PRIYANKA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 101-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, 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 04 april 2022, 
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 SUN TRUST N.V. voorheen 
gevestigd te G. CLEMENT DE WEEVER ROAD 
#10, UNION FARM, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 ANTUNEZ 
ROMEROGABRIEL ISAAC voorheen gevestigd 
te RHINE ROAD 11 A 3 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TENDER 
RENTAL & TOURS N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #13,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 R.N.S. N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 92 UNIT 3, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 maart 2022, 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 04 april 2022, 
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 TAMARIND HILL 
DEVELOPMENT LIMITED C/O CARIB TRUST 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 6 
SUITE 2B, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 BEACH 
POINTE MANAGEMENT COMPANY NV 
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD 24 
, POINT BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 april 2022, 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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TROPICAL 
RESTAURANT B.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #42, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 maart 2022, 
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 RAPKAM N.V. DBA 
JEWELMASTERS voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 43 A, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 01 april 2022, 
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 THE CARIBBEAN 
TEXTURIZING COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET 5 UNIT 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 BRIGHTPATH 
CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 162  L-409 , LOWLANDS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VALFERR 
COMPANY N.V.VALENTINO C/O STANDARD 
TRUST CO voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #26, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 14 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 REKHASURESH 
LALWANI N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #69 B, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 
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 01 april 2022, 
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 TOURNESOL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 7,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 CASTILLO 
GUARDO HUMBETO voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 1 A 2342 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2022, 
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 25 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan YIP N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #4, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 april 2022, 
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 RODICO FASHION 
N.V.PEER C/O DEFIENNE & CO voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET NR 5., 
SPEETENS, UNIT 19A PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 maart 2022, 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 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TROPICAL CORNER N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #5 
UNIT17, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 CJC GLOBAL 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 1 , LOWLANDS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2022, 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 01 april 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan YORIEST N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET 5 UNIT 
J, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 april 2022, 
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 S. BONBON CARAMEL 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 49, 
GREAT BAY, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 maart 2022, 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 maart 2022, 
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 TRUSTCOMPANY OF ST. 
MAARTEN N.V. C/O MACLAU BUSINESS 
SERVICE CENTER SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 6 SUITE 2B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 maart 2022, 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 07 april 2022, 
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 COLDEN, 
MARGARET ADRIAN voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 11 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 april 2022, 
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 13e april 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend is, 
ten verzoeke van de vennootschap naar vreemd 
recht MOONLIGHT YACHTING LTD., 
gevestigd in de Republiek van de Marshall 
Eilanden en gedomicilieerd ten kantore van mij, 

deurwaarder alsmede aan de Falcon Drive 2 te 
Harbour View te Philipsburg, ten kantore van 
Lexwell Advocaten en gemachtigd de advocaat 
mr. F.K. Kutluer, ten laste van de vennootschap 

naar vreemd recht YACHT ASSIST INC., 
gevestigd in de Verenigde Staten en 
kantoorhoudende aan de 2021 NW Road, Suite 

1-E in Fort Lauderdale, Florida  
BETEKEND: CONSERVATOIR 
DERDENBESLAG VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 7 april 2022. 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 13e april 2022 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 1. JOHN COLIN DAVIS EN 
2. LORI LYNN DAVIS-BECKER, allebei 

wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive 2 te 
Harbour View te Philipsburg, ten kantore van 
Lexwell Advocaten, en gemachtigd de advocaat 
mr. J. Veen, ten laste van 1. ANDECO 

MANAGEMENT & ACCOUNTING N.V., 
gevestigd in Sint Maarten, zonder bekend adres 
EN 2. WHITECOMBE INVESTMENT INC., 
gevestigd in Panama, zonder bekend adres 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 

25 februari 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 21e april 2022, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van Dawn 

Beach Estate Lots Foundation, gevestigd op 
St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van 
Notariskantoor M. F. Mingo, James 
Rawlintston Busby gevestigd op St.Maarten, 
zonder bekend adres alhier, BETEKEND een 
copy van een in het engels opgestelde brief 

(final summons), van 19e april 2022, 
geschiedende deze betekening en publicatie ten 
effecte rechtens en opdat de geexploiteerde van 
het een of ander niet onkundigd blijven  
 
De deurwaarder S.M. APON 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot dd. 20e april 2022, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van Dawn 
Beach Estate Lots Foundation, gevestigd op 
St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van 
Notariskantoor M. F. Mingo, Windwide 

Corporation N.V., en Prilade Corporation 
N.V. gevestigd op St.Maarten, zonder bekend 

adres alhier, BETEKEND een copy van een in het 
engels opgestelde brief (final summons), van 
19e april 2022, geschiedende deze betekening 
en publicatie ten effecte rechtens en opdat de 
geexploiteerde van het een of ander niet 

onkundigd blijven  
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 25e april 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van DIFFERENT REAL ESTATE 
N.V., gevestigd op Sint Maarten, die voor deze 
zaak woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder alsmede in de Simpsonbay Yacht 
Club Unit 15 & 16, aan de Welfare Road 68, 
Simpson Bay te Sint Maarten, ten kantore van 
de advocate mr. K. Huisman, ten laste van 1. 

DE HEER GEORGEGINO FABIAN LOCADIA, 
woonachtig aan de Goldfinch Road 11, Point 

Blanche, Sint Maarten en 2. DE HEER GRADUS 
ALBERT BEKENDAM zonder bekende 
woonplaats op Sint Maarten, volgens zijn 
paspoort woonachtig in de gemeente 

Amsterdam, Nederland,  
BETEKEND: CONSERVATOIR 
(DERDEN)BESLAG VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 21 april 2022. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 09                                      Datum: 28 April 2022 

   P a g i n a  | 23 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot dd. 20e april 2022, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder 
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van Dawn 

Beach Estate Lots Foundation, gevestigd op 
St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van 
Notariskantoor M. F. Mingo, Nevilla E. Tyrell 
gevestigd op St.Maarten, zonder bekend adres 
alhier, BETEKEND een copy van een in het 

engels opgestelde brief (final summons), van 
19e april 2022, geschiedende deze betekening 

en publicatie ten effecte rechtens en opdat de 
geexploiteerde van het een of ander niet 
onkundigd blijven  
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 13e april 2022, 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 8e april 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg, 

DE ERFGENAMEN VAN OLIVE LABEGA EN 
VICTOR ALEXIS LABEGA, zonder bekende 
woon-of verblijfplaats hier te lande 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 12 juli 2022, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 

te antwoorden op de vordering van   
MEVROUW JACQUELINE R. GREENE-
ELEONORA, wonende te Pieter Hassel Street # 
7, Ebenezer Estate op Sint Maarten en 
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 57, 
Colebay, Sint Maarten ten kantore van 
Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants en 

gemachtigd de advocate mr. Nancy R. Joubert 
AR 244/2020 – SXM202001285 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 

 
 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 22e  april 2022, 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: Tracy Joseph, zonder bekende 

woon of verblijfplaats, om op dinsdag de 12e 
juni 2022 te 8:30 uur voormiddag ter zitting 

van het gerecht in eerste aanleg op het eiland 
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet # 
58 te Philipsburg, alhier te verschijnen, voor de 
behandeling van vorenbedoelde zaak vordering 
van Lucretia Antonia Wilson, te antwoorden 

(G 27/22 – SXM 2022-399) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 22e  april, 2022, heb ik Solange 
Monique Apon, deurwaarder, kantoor houdende 

aan de Front Street # 115 op St. Maarten, 
alhier, ten verzoeke van, Lavernie Mireja Jack, 
vonnis van het gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingplaats St.Maarten, van de  31e januari 22 
2022 waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen Lavernie Mireja Jack   wonende op 
St.Maarten, Alhier en Jean Paul Miracle, 

zonder bekende woon of verblijfplaats. (E 
9/2021 – SXM 2021-1227)                                                                         

De deurwaarder,                                                                           
Solange Monique Apon 
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OPROEPING 
 

 
Bij exploot dd. 22e  januari 2022, 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: Marlin Davion Smith, zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St. Maarten, 
om op maandag de 9e mei 2022 te 14:00 uur 

namiddag ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize 

aan de Frontstreet # 58 te verschijnen, om op 
de vordering van Tahisha Naomi Fedlia 
Mussen, te antwoorden (E 04/22 –SXM 
2022-040) 
 

De deurwaarder Solange M. Apon 
 
 
 
 
 

OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 22e  april 2022, 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: Greg Anthony Planter, zonder 

bekende woon of verblijfplaats, om op 
maandag de 9e mei 2022 te 14:15 uur 
namiddag ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize 
aan de Frontstreet # 58 te Philipsburg, alhier te 
verschijnen, voor de behandeling van 

vorenbedoelde zaak vordering van Laurel Joan 
Carridice, te antwoorden (E 101/21 – SXM 
2021-1286) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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        No. 001-22MB/JUS 

 

 
 

BESLISSING VAN DE 

MINISTER VAN JUSTITIE 

     

 
Overwegende: 

 
dat bij Landscourant van 18 september 20151 de Ministeriële Beschikking, met kenmerk 192-15MB/JUS, 
waarin een model aanvraagformulier in de Nederlandse en Engelse taal is vastgesteld inzake 
verklaringen omtrent het gedrag, in werking is getreden; 
 
dat in de praktijk is gebleken dat deze modellen sinds het moment van inwerkingtreding ruim zes jaar 
geleden, enigszins zijn verouderd en derhalve aanpassing behoeven; 

 
dat op 8 december 2021 door het Ministerie van Justitie een VOG beleid is vastgesteld; 
 
dat het daarmee tevens wenselijk wordt geacht nu ook de geactualiseerde model aanvraagformulieren 
opnieuw vast te stellen en het verouderde model buitenwerking te laten treden; 
 

dat het onderhavige besluit hierin voorziet; 

 
 
Gelet op: 
 
de artikelen 17, derde lid, en 19, eerste lid, van de Landsverordening houdende bepalingen 
betreffende de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag; 

 
                                                                                                                               

BESLUIT: 
 

Artikel 1 
 
Het door een aanvrager van een verklaring omtrent het gedrag in te vullen formulier, wordt 

vastgesteld overeenkomstig de als bijlage I en II aangehechte modellen in respectievelijk de 

Nederlandse en Engelse taal.  

 

Artikel 2 

  

De volgende doeleinden kunnen een onderzoek naar het gedrag niet wettigen: 

a. de niet bij of krachtens landsverordening aangewezen doeleinden, en; 

b. de niet in het formulier, bedoeld in artikel 1, aangewezen doeleinden. 

 

 

Artikel 3 

 
1 A.B. 2015, nr. 19 
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Dit besluit zal met bijlagen in de Landscourant worden geplaatst en treedt in werking op de dag na de 

publicatie in de Landscourant. 

 

  Artikel 4 

 

De Ministeriële Beschikking, met kenmerk 192-15MB/JUS, en bijgevoegde model aanvraagformulier in 

de Nederlandse en Engelse taal komen hiermee te vervallen.  

 

 

Philipsburg, 21 april 2022 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

 

 

Anna E. Richardson 
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Toelichting 

 
Voor personen bij het invullen van het aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag 

 

Vul het formulier zorgvuldig en zonder spelfouten in. 

 

1. Invullen door aanvrager 
 

1.1 Gegevens van de aanvrager 

Geslachtsnaam: Vul uw achternaam in. 

Geboorteplaats: Vul uw geboortegemeente/stad in en kies hierbij de benaming ten tijde van uw geboorte. 

Geboorteland:        Indien u buiten Sint Maarten bent geboren, vul dan het land in waar u bent geboren en kies hierbij de 

benaming ten tijde van uw geboorte. 

 

1.2 Doel van de aanvraag 

Opmerking: Aanvragen voor een VOG zullen slechts in behandeling worden genomen indien deze voor een specifieke 

functie worden aangevraagd. Aanvragen voor een VOG ten behoeve van het verrichten van arbeid in algemene zin 
worden niet in behandeling genomen. 

Indien het doel van de aanvraag een werkrelatie betreft, dient de organisatie sectie 2 in te vullen en te ondertekenen.  

 

Ander doeleinde: Niet iedere aanvraag voor een VOG wordt in behandeling genomen. Zo wordt bijvoorbeeld een aanvraag voor 

een VOG ten behoeve van het aangaan van een huwelijk of het lidmaatschap van zogenoemde ‘service clubs’ 
niet in behandeling genomen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag, kunt u contact opnemen met het Public Service Center (PSC). 

Exploitatievergunning: Indien u een VOG aanvraagt ten behoeve van het verkrijgen van een exploitatievergunning, dient u het type 

vergunning te specificeren bij vraag 2.2: een catering/bar/restaurant/ amusementsvestiging voor volwassen 

Bedrijfsvergunning:  Indien u een VOG aanvraagt ten behoeve van het verkrijgen van een bedrijfsvergunning, dient u het type 

bedrijf en het type diensten dat u zult verstrekken te specificeren bij vraag 2.2. 

Verkoopvergunning:  Indien u een VOG aanvraagt ten behoeve van het verkrijgen van een verkoopvergunning, dient u bij vraag 

2.2 aan te geven welk soort goederen of diensten u zult verstrekken in de openbare ruimte, niet zijnde een 

winkel.  

Wapenvergunning: Indien u een VOG aanvraagt ten behoeve van het verkrijgen van een wapenvergunning, dient u bij vraag 2.2 

het type wapen aan te geven waarvoor een vergunning aanvraagt (harpoengeweer, vuurwapen kruisboog etc.) 

alsmede of het een eerste aanvraag betreft dan wel een vernieuwing van een huidige geldige wapenvergunning.  

Emigratie doeleinde: Wees u ervan bewust dat bepaalde buitenlandse autoriteiten geen VOG maar een andersoortig document 

verplicht stellen. Een VOG is bijvoorbeeld niet gelijk aan een politie uittreksel (police record / police certificate) 

zoals bijvoorbeeld door de autoriteiten van de Verenigde Staten wordt gevraagd.  

 
2. Invullen door organisatie/instelling die de VOG verlangt 
 

De aanvraag voor een VOG zal niet in behandeling worden genomen indien de organisatie/instelling die de VOG verlangt geen 

algemeen of specifiek screeningsprofiel heeft aangevinkt. 

 
2.1 Gegevens van de organisatie/instelling 
 

Naam contactpersoon: Vul de naam in van de persoon die de organisatie/instelling bij deze aanvraag vertegenwoordigt. 
 
 

2.2 Doel van de aanvraag 

 

Functie: De functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd 

Taakbeschrijving: Omschrijf de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot de functie. Het is ook mogelijk om 

een taakomschrijving bij te voegen. 

Overig: Specificeer het type exploitatievergunning, bedrijfsvergunning, verkoopvergunning of wapenvergunning. 

 
2.3 Bijzondere omstandigheden 
 

Bijvoorbeeld: het vervangen van een leidinggevende collega behoort tot de werkzaamheden, de werkzaamheden worden 
uitgeoefend in een omgeving waar met zeer vertrouwelijke gegevens wordt gewerkt of vinden plaats in het kader van resocialisatie. 

 

Belangrijk! 
 

Als organisatie/instelling die de VOG verlangt, bent u een schakel bij het voorkomen van fraude. Door het aanvraagformulier onder 

iedere pagina van een paraaf te voorzien, helpt u fraude te voorkomen. Het is tevens uw taak de echtheid van de ontvangen VOG 

vast te stellen.  
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Explanatory notes 

 
For persons completing the application form for a Declaration of Conduct 

 

Complete the form with care and without spelling mistakes. 

 

3. To be completed by the applicant 
 

3.1 Applicant's details 

Surname: Enter your surname. 

Place of birth: Indicate the town/city where you were born, as it was called at the time of your birth. 

Country of birth:         If you were born outside of Sint Maarten, indicate the country where you were born, as it 

                                  was called at the time of your birth. 

 

3.2 Purpose of application 

Note: A Declaration can only be provided for a specific job position and not for general job opportunities. 

For employment purposes the organization has to fill in and sign section 2.  

 

Other purpose: Not all applications for a Declaration are accepted for processing. Only the purposes mentioned in this section 

are applicable. For example, applications for a Declaration for the purpose of a marriage, rotary or associations 

do not fall under purpose for a Declaration. For more information on the conditions for processing an application, 

contact the Public Service Center (PSC). 

Operating License: If you are applying for a Declaration in order to obtain an operating license, you have to specify the type of 

license in section 2.2: a catering/bar/restaurant/adult entertainment 

Business License: If you are applying for a Declaration in order to obtain a business license, you have to specify the type of 

business and the type of services you will be providing in section 2.2 

Vending License: If you are applying for a Declaration in order to obtain a vending license, you have to specify the type of goods 

or services you will be providing in the public space that is not a store in section 2.2 

Weapon License: If you are applying for a Declaration in order to obtain a weapon license, you have to specify the type of weapon 
(speargun, firearm, crossbow etc.) and indicate if it regards a first application for a weapon license or a renewal 

of a weapon license. 

Emigration purpose: Please be advised that certain foreign authorities do not request a Declaration of Conduct but another type of 

document. A DOC/VOG is for example not similar to Police Record as requested by the authorities of the United 

States of America.  

 

 
4. To be completed by the organization/institution requiring the Declaration 
 

The application will not be processed if the organization/institution requiring the Declaration has not checked a general or specific 

screening profile. The organization/institution must provide insight into the function, the function level and the level of 

representation/authorization and or level of security clearance applicable for the function in relation to which the Declaration is sought. 

 

 
4.1 Details of organization/institution 
 

Name of  
contact person:  Enter the name of the person representing the organization/institution 
 
 

4.2 Purpose of the application 

 

Employment: The job for which the Declaration is requested. 

Description of tasks: Describe the tasks and responsibilities that come with the job. The vacancy or job description must be included. 

Other purpose: Specify the type of operating license, business license, vending license or weapon license. 

 
4.3 Special circumstances 

 
For instance, if one of your tasks is to substitute for a management colleague, or if you carry out your tasks in a highly confidential 

environment, or if your job is concerned with the rehabilitation of offenders. 

 
 

Important! 
 

As the organization/institution requiring the Declaration, you have a role in preventing fraud. By initialing the application form at the 

bottom of each page, you will be helping prevent fraud. You are also responsible for verifying the authenticity of the Declaration you 

receive. 
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No. 123-22MB/JUS 

 

 
 
 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van 

politie 

 

 

Overwegende: 

 

- dat vanwege de overplaatsing van dhr. Anselmo Estario Boasman van de Gevangenis en 

Huis van Bewaring  naar de Immigratie en Grensbewaking Dienst hij opnieuw aangesteld 

wordt als buitengewone agent van politie en tevens gemachtigd wordt om een dienstwapen 

bij zich te dragen; 

  

 

Gelet op: 

 

-         artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 

        Eustatius en Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie), en  

-         artikel 7 van het Landsbesluit buitengewone agenten van politie; 

 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

Dhr. Anselmo Estario Boasman, Medewerker Grensbewaking bij de Immigratie en 

Grensbewaking Dienst (IGD), wordt voor de duur van zijn tewerkstelling bij de IGD  aangesteld als 

buitengewone agent van politie en is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij 

of krachtens wetgeving, waarvan de uitvoering en het toezicht op de naleving aan de IGD is 

opgedragen.  

 

Artikel 2 

 

De buitengewone agent van politie, genoemd in artikel 1: 

a. beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 2, 4 en 7, van de Rijkswet 

Politie, bij de uitoefening waarvan de ambtsinstructie, bedoeld in artikel 14 van die wet, in acht 

dient te worden genomen; 

b. is gemachtigd om een vanwege het diensthoofd IGD verstrekt vuurwapen uitsluitend voor 

dienstgebruik bij zich te dragen.  

 

Artikel 3 

 

Het diensthoofd IGD brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 

a. het aantal gevallen waarbij de buitengewone agenten van politie gebruik hebben gemaakt van 

de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, onderdeel a; 

b. het aantal klachten dat tegen hen is ingediend en de aard van die klachten. 
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Artikel 4 

 

1. Dit besluit treedt in de plaats van alle voorgaande besluiten waarbij de persoon, genoemd in 

artikel 1, als buitengewone agent van politie is aangesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant 

geplaatst. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Philipsburg, 12 april 2021 
 
DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
 
Anna E. Richardson 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de 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. 159-22MB/JUS 
 

 

 

 
 

 
Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agent van politie 

 

 

Overwegende: 

 

- dat vanwege de overplaatsing van dhr. Jitney Albert Cornelis Doran van de dienst Douane  

naar de Immigratie en Grensbewaking Dienst hij opnieuw aangesteld wordt als 

buitengewone agent van politie en tevens gemachtigd wordt om een dienstwapen bij zich te 

dragen; 

  

Gelet op: 

 

-         artikel 10 van de Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint 

        Eustatius en Saba (hierna aangeduid als: Rijkswet Politie), en  

-         artikel 7 van het Landsbesluit buitengewone agenten van politie; 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

Dhr. Jitney Albert Cornelis Doran, Medewerker Grensbewaking bij de Immigratie en 

Grensbewaking Dienst (IGD), wordt voor de duur van zijn tewerkstelling bij de IGD  aangesteld als 

buitengewone agent van politie en is bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij 

of krachtens wetgeving, waarvan de uitvoering en het toezicht op de naleving aan de IGD is 

opgedragen.  

 

 

Artikel 2 

 

De buitengewone agent van politie, genoemd in artikel 1: 

a. beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 1, 2, 4 en 7, van de Rijkswet 

Politie, bij de uitoefening waarvan de ambtsinstructie, bedoeld in artikel 14 van die wet, in acht 

dient te worden genomen; 

b. is gemachtigd om een vanwege het diensthoofd IGD verstrekt vuurwapen uitsluitend voor 

dienstgebruik bij zich te dragen.  

 

 

Artikel 3 

 

Het diensthoofd IGD brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 

a. het aantal gevallen waarbij de buitengewone agenten van politie gebruik hebben gemaakt van 

de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, onderdeel a; 

b. het aantal klachten dat tegen hen is ingediend en de aard van die klachten. 
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Artikel 4 

 

1. Dit besluit treedt in de plaats van alle voorgaande besluiten waarbij de persoon, genoemd in 

artikel 1, als buitengewone agent van politie is aangesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan en wordt in de Landscourant 

geplaatst. 

 

 

 

 
 
Philipsburg,  12 april 2021 
DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
 
Anna E. Richardson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingevolge de Landsverordening administratieve rechtspraak kunnen de 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.  158-22MB/JUS 
 
 
 
 
 
 
 

Beschikking van de Minister van Justitie 
 

 
Verzoek: 

 

Het Korps Politie Sint Maarten (hierna: KPSM) heeft per e-mail op 11 april 2022 een verzoek ingediend voor het 

plaatsen van vijf verkeersborden, inhoudende een stopverbod, op Rhine Road, tussen de kruising van Rhine 

Road with Amazone Road en de kruising van Rhine Road met Tigris Road, in beide richtingen.  

 

Aanleiding voor het verzoek is het feit dat het naar verwachting in het Paasweekend heel druk gaat worden bij 

Mullet Bay, mede vanwege de opening van een nieuw restaurant. Door parkeren op Rhine Road wordt het 

berijdbare gedeelte van de weg soms zo smal dat er verkeersopstoppingen ontstaan, met verstrekkende 

gevolgen voor de American University, Jordan Village, Cupecoy en omgeving. 

 

KPSM verzoekt om plaatsing van de gevraagde borden zodat voor het publiek voldoende kenbaar is dat niet op 

die weggedeeltes geparkeerd mag worden. Dat versterkt ook de basis voor handhavend optreden.   

 

Beoordeling: 

 

Mede op basis van eerdere ervaringen bestaat de verwachting dat in het Paasweekend  aanzienlijke 

parkeeroverlast zal plaatsvinden op Rhine Road bij Mullet Bay en dat doorgaand verkeer over die weg daardoor 

belemmerd zal worden 

 

Deze parkeeroverlast levert niet alleen hinder op voor buurtbewoners, ondernemers en toeristen, maar leidt ook 

tot potentieel gevaarlijke en belemmerende situaties voor alle verkeersdeelnemers, waaronder nood- en 

hulpdiensten.  

 

Deze hinder en gevaarlijke situaties kunnen worden tegengegaan door met het plaatsen van verkeersborden 

duidelijkheid te verschaffen over wat (niet) is toegestaan. Het plaatsen van borden vergroot bovendien de 

mogelijkheden voor KPSM om handhavend te kunnen optreden tegen parkeeroverlast en onveilige situaties op 

de bewuste delen van de Rhine Road.  

 

Het plaatsen van de gevraagde borden is daarom in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid 

op de weg. Om die reden wijst de Minister het verzoek toe.  

 

Gelet op: 

 

Artikelen 2, 18, 35 en 116 van de Wegenverkeersverordening. 

 
 

BESLUIT: 

 

 
In het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg, de hierna te vermelden verkeersborden 
te plaatsen op de volgende locaties op de openbare weg, te weten de Rhine Road, op de weggedeelten gelegen 

tussen de kruising van Rhine Road met Amazone Road en de kruising van Rhine Road met Tigris Road, zoals 
aangeduid op het aangehechte kaartje:  
 
1. Ter hoogte van de splitsing van Rhine Road met Jordan Road, aangeduid met de eerste pijl van links op het 

aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde van de weg in 
zuidoostelijke richting; 
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2. Op Rhine Road kort na de kruising met University Road, zoals aangeduid met de tweede pijl van links op het 
aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde van de weg in 
zuidoostelijke richting; 

 
3. Op Rhine Road, zoals aangeduid met de derde pijl van links op het aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 
parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde van de weg in noordwestelijke richting;  
 
4. Op Rhine Road, zoals aangeduid met de vierde pijl van links op het aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 
parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde van de weg in noordwestelijke richting; 
 

5. Op Rhine Road, bij de ingang naar de parkeerplaats van Mullet Bay, zoals aangeduid met de vijfde pijl van 
links op het aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde 
van de weg in noordwestelijke richting;  
 

6. Op Rhine Road, kort voor de kruising met Amazone Road, zoals aangeduid met de zesde pijl van links op het 
aangehechte kaartje: Op Rhine Road 1 parkeerbord, model 29 (stopverbod), aan de rechterzijde van de weg in 

noordwestelijke richting;  
 
 
 
 
Philipsburg, 14 APRIL 2022 
 

De Minister van Justitie,  

 

Anna E. Richardson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 een 
bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie of beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten.  
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Kaart behorende bij MB No. 158-22MB/JUS 
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