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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BIBI COSMETICS N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

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

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 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 GARCIA MARIA LYDA 

voorheen gevestigd te BACK STREET # 81, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 april 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  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 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 KANGAROO COURT CAFE 
N.V. voorheen gevestigd te HENDRIK STAAT 
# 10 , MADAME ESTATE , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 april 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 16 mei 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 ANATIDAE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te SUCKER 
GARDEN ROAD # 51, SUCKER GARDEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALY SUPERMARKET N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 

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

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 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 HART & 
SASSO ADVOKATENPRAKTIJK N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER DRIVE 
29, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.06 april 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  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 mei 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 ISLAND STONE N.V. 
voorheen gevestigd te HENDRIKSTRAAT 0 , 

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

op d.d.  06 april 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 16 mei 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 RAYMOND & SOLOMAN 

INDUSTRY N.V. voorheen gevestigd te 
SUCKER-GARDEN ROAD #68, SUCKER 
GARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 12 mei 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  
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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 mei 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 RV 
HYDRAULIC REPAIR N.V. voorheen gevestigd 

te A.TH.ILLIDGE ROAD 15, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 mei 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 NICE TIMES 
ENTERTAINMENT N.V.C/O DEFIENN & CO. 
voorheen gevestigd te CAPTAIN OLIVERS 
MARINA LOT #44, OYSTERPOND, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.06 april 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 16 mei 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 T.C. SALON & BARBER 
SHOP N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD # 6 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 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 06 mei 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 SELECT FOU N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 16, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 februari 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BELLA NAILS B.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 

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

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 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 RIVIERA II JEWELERS 
N.V. voorheen gevestigd te CINNAMON 
GROVE #11,, MAHO, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 april 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 16 mei 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 SAI GARMENTS N.V. 
voorheen gevestigd te KANAAL STREET UNIT 

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

op d.d.  12 mei 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 06 mei 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 PLD LB 19 N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD # 86, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 18 februari 
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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FOREVER FRAMES NV 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD 6, 

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

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 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 P.K.M. N.V. DBA 
PREMIER KEBAP MONACO voorheen 
gevestigd te CINNAMON GROVE PLAZA # 7,, 
MAHO, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.12 
januari 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 13 mei 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 POWERDATA N.V. 
voorheen gevestigd te LA TERRASSE PAZA 

SUITE #132, RHINE ROAD #1, MAHO REEF 
, LOWLANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 mei 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 16 mei 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.E.M. SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBET 
ROAD #73, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 SITA INFORMATION 
NETWORKING COMPUTING B.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD #150,, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 mei 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 06 mei 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 SOUND & LIGHTS 
SYSTEM B.V. voorheen gevestigd te 
CINNAMON GROVE PLAZA #6 B, MAHO, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 januari 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 13 mei 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 YOLO MOBAY B.V. 
voorheen gevestigd te LA TERRASSE SUITE 

32-33 RHINE ROAD # 1 , LOWLANDS , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 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 mei 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 INNOVATED 
SOLUTION MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 40, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 06 

april 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 06 mei 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 STARFRUIT 
RESTAURANTS B.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 99, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 januari 
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 16 mei 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 RISING STAR 
PROPERTIES LTD voorheen gevestigd te 
FALCON DRIVE #1, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 mei 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 13 mei 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 TRATTORIA ROMA N.V. 
DBA PIZZA PASTA RESTAURANT voorheen 

gevestigd te MAHO SHOPPING CENTER , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 mei 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 mei 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 LITTLE 
BOUDHA B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #60,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 april 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 06 mei 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 MR. TINKU MOTI 
MATHRANI DIR. AANSPR. SUPER DOLLAR 

1-2-3 N.V. voorheen gevestigd te AZALEA 
DRIVE 6, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 februari 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 mei 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 PLATA DEL 
SOL N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 11 UNIT 6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 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  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 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 JOACHIN ELIZABETH  
LEXIONE voorheen gevestigd te OVER THE 

BANK # 22 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 november 2021, 
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 13 mei 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 PERENNIAL 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #68, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 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 ANGELO ST MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET # 

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

op d.d.  08 april 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 mei 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 VC 
ENTERPRISES B.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 7 UNIT A, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 PMS  B.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.  12 mei 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 16 mei 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 ROJATA N.V. DBA PINOY 
BAR & RESTAURANT SXM voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 17, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 mei 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 BABITA N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET # 70-B, 

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

op d.d.  08 april 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 16 mei 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.12 mei 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 06 mei 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 SS SHOP ST. MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 

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

op d.d.  08 april 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 09 mei 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 AMBICA B.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET # 71 C, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 april 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LTG CORPORATION 
LIMITED voorheen gevestigd te GEORGE 

BROOKS HOUSE ROCK FARM, ANGUILLA, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.22 april 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NAO N.V. DBA USONA 
voorheen gevestigd te SPARROW ROAD 1 
UNIT A , OVER THE BANK , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 april 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 mei 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 DUNKLEY ROWAN 
LAWTON voorheen wonende te ARCH ROAD 

MATHES DRIVE #6, SUCKER GARDEN, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 
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 mei 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 TAYLOR SAYNAGAYE 
voorheen wonende te BAHOE DRIVE 133,  
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 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  
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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 mei 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 SAMER 
ORLANDO EUGENE voorheen wonende te 

FORT BELAIR ROAD Z/N, FORT BELAIR, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 11 
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  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 ZIPPO JOSEPH voorheen 
wonende te RHINE ROAD # 278, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 mei 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 16 mei 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 PATRICK DEVON 
ANTONIO voorheen wonende te BACK BAY- 

POINT BLANCHE, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 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 06 mei 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 TO THE HIRS 
OF PIERRE LESNOR voorheen wonende te 
CAY BAY ROAD , APT 124-B,  CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 17 februari 
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 mei 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 LAMONTAGNE MARIO 
voorheen wonende te HYPOLITE  DRIVE # 2, 

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

uitgevaardigd is op d.d 06 april 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 09 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan JARAMILLO OJEDA 
NAIME HALIME SUNNY TAHIRY voorheen 
wonende te SPARROW ROAD # 1, OVER THE 
BANK, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 april 2022, door de Ontvanger te 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 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 WILSON SAMIRA   
MARILYN voorheen wonende te BAHOE  

DRIVE 136, CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 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 06 mei 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 PINALES ANA DIGMA 
voorheen wonende te CINNAMON CACTUS 
ROAD 74,  SUCKER GARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 BACHELOR IGNACIO 
ALONSO voorheen wonende te JOHN PHILIPS 

ROAD # 26-G, NAZARETH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 04 april 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 06 mei 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 HODGE,  
JOLEN MICHEALA voorheen wonende te 
ZORG EN RUST, ZORG EN RUST, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 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  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 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 SPENCE STEPHEN 
voorheen wonende te BAHOE DRIVE 122, CAY 

BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 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 06 mei 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 PENA CASTILLO DAVIS 
RAFAEL voorheen wonende te CINNAMON 
DRIVE 6,  CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 mei 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 HUGGINS 
RUDOLPH ALPHONSO voorheen wonende te 

L.B.SCOT ROAD 5, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 03 mei 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 13e mei 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 SIMPSONBAY YACHT CLUB 
UMBRELLA FOUNDATION, kantoorhoudende 
te Sint Maarten, die voor deze zaak tot het 
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore 
van mij, deurwaarder, alsmede aan de Red Plum 
Drive 15, Unit 2.1 in The Opal Building te Cole 

Bay, Sint Maarten, ten kantore van Tackling Law 
en gemachtigd de advocate mr. N.M. Tackling, 
ten laste van BORGRED SCHOTBORGH, 
zonder bekende woon-of verblijfplaats in Sint 

Maarten  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 

EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 5 april 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 mei 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 SCOTLAND JOAN 
ANDREA voorheen wonende te , 

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

op d.d.  14 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 
 

Bij exploot van 18e mei 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 NAGICO PENSION FUND 
FOUNDATION, gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede in de Laguna View Office 
Complex, aan de Welfare Drive # 16 te Cole Bay 

op Sint Maarten, ten kantore van Fox & 
Associates, en gemachtigd de advocate mr. V.C. 
Choennie, ten laste van TERRIECIA ABBIOLA 
RICHARDSON, wonende op Sint Maarten 

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  

beschikking dd. 19 april 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 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 BAEZ ALVAREZ FABIO 
voorheen wonende te ELLIS  DRIVE # 48,, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 mei 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 16 mei 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 EVA LUNA LIMITED 

voorheen wonende te FALCON DRIVE # 1,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 mei 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 16 mei 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 SANTOS-SANTO 
RAMONA voorheen wonende te MOUNT 
WILLIAM HILL 12, MOUNT WILLIAM, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 09 mei 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 16 mei 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 PETION ESPERANCE 
voorheen wonende te MOUNT WILLIAM HILL 
11, MOUNT WILLIAM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 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 SAINTIL ILFRID 
voorheen wonende te MOUNT WILLIAM 

DRIVE 5, MOUNT WILLIAM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 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 16 mei 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 BAEZ ALVAREZ FABIO 
voorheen gevestigd te ELLIS  DRIVE # 48,, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan POTTERY CERAMICS & 
BEYOND voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE ROAD # 3 B, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.11 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUNNY SALES & 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE RD. Z/N , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VERNON'S HANGOUT 
SPOT N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE # 5-E, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 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 EVA LUNA LIMITED 
voorheen gevestigd te FALCON DRIVE # 1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan R & R. HEAVY 
EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE ROAD #19-A, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TECHFAST ROOFING 
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE # 
5-B , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PRO NAILS N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 125 UNIT 1, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 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 N.V EDWARDS 
HENRIQUEZ & CO. voorheen gevestigd te 
EMMAPLEIN  P.O.BOX 295,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 mei 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 17 mei 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 REDLINE MARINE ST. 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te WELL 

ROAD 9, / JOBCO COMPLEX, UNIT 8, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 mei 
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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TIZI ELECTRONICS N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
18-A (6B) , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PROFICIENT 
AUTOMOTIVE RESOLUTIONS N.V. DBA 

OPEN STOP SERVICE CENTER voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #74,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 LUXURY DEVELOPMENT 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#68 UNIT 17, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 april 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAMBHWANI N.V. DBA 
HOME ESSENTIALS voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE SHOPPING CENTER # 1, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 TRINBAGO 
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 
WESTLY STREET ,SANDRINA APT # 1 COLE  
BAY , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUPERBIKES N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 71, 

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

op d.d. 12 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 RAYGEN N.V. voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY YACHT CLUB 
Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SAMPAN N.V. DBA 
ARTECA voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE CENTER 19, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.11 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TROPICAL WORLD OF 
ST. MAAREN N.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE CENTER UNIT #4, , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

mei 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TREMOR MANAGEMENT 
REAL ESTATE & CONSTRUCTION NV 

voorheen gevestigd te UNION ROAD #74, 
COLE BAY, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 RISING SUN N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT 
CLUB Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 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 17 mei 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 SEAWAY EXPRESS N.V 
voorheen gevestigd te WELL ROAD UNIT 2 

G/F, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 mei 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 17 mei 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 TRUE BLUE CHARTERS 
N.V. voorheen gevestigd te WELLSBURG 
STREET# 7 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 TONI M. IMPEX (SINT 
MAARTEN)N.V. voorheen gevestigd te UNION 

ROAD #144 A-C , COLE BAY, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 13 mei 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 17 mei 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 DAVIS'S AND 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY YACHT CLUB, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 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 17 mei 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 SIMPSONBAY DIESEL 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te WELLS 

BURG STREET 7, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.11 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VALENTYNA N.V 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE 
CENTER UNIT #4, , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 2022, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 AON SINT MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 88, 

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

op d.d. 13 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PHENICIA COMPANY 
N.V. DBA PHENICIA voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE # 6, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 CONSTRUCTION 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te 

WELSBURG STREET # 3, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 mei 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 12 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VAREL SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE GROVE ROAD 
#16 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 mei 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 LA MARGAN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #14 D, 

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

op d.d. 22 april 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 16 mei 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 LUMPINI RESTAURANT 
N.V. DBA THAI SAVANNH voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 36 B, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 april 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 16 mei 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 NAVIGATOR MARINE & 
PORT OPERATIONS voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 34-B, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 22 april 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 16 mei 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 NORTH STAR 

DEVELOPMENT CORPORATION N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 12-
2 C, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 april 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  
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AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 18e mei 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 DE BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP BOBBY'S MARINA B.V., 
gevestigd op Sint Maarten, gevestigd op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 

executie domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Welfare Road # 
67, Paradise Mall, units A-13 & A-14, Cole Bay, 

ten kantore van  Bloem Bonapart & Aardenburg, 
Attorneys at Law en gemachtigd advocaat mr. 
J.G. Bloem, ten laste van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP BEST BOAT YARD 
SERVICES N.V., voorheen gevestigd aan de 
Juancho Yrausquin Boulevard op Sint Maarten, 
thans zonder bekende vestigingsplaats hier te 

lande.  

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 11 
september 2020 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 

 
Faillissement 

Bankruptcy 
Brock Enterprises N.V. d.b.a. Fusion Restaurant 
Per the decision of the Judge of Instruction in 
the abovementioned bankruptcy, the 
bankruptcy has been lifted per 21-10-2020 due 

to lack of funds 
 
The trustee in the bankruptcy” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LIQUIDATIE 

 
FRENCH TOUCH N.V. 

Established on Sint Maarten 
 

In liquidation 
 

By resolution of the general meeting of the 
shareholders of FRENCH TOUCH N.V., dated 
November 30, 2021, the shareholders have 
decided to liquidate the company as per May 25, 

2022. 
 
Liquidator: 

REGIS JEAN LOUCHET 
Residence Les Acacias 512 
Anse Marcel, 97150 Saint-Martin 

 
 
 
 

 
 
 

LIQUIDATION 
 

O.G. N.V. 
Established on Sint Maarten 

 
In liquidation 

 
By resolution of the general meeting of the 
shareholders of O.G. N.V., dated March 15, 
2022, the shareholders have decided to 

liquidate the company as per March 15, 2022. 
 
Liquidator: 
BERNARD FAUROUX 
2 Chemin de Branafan 496 
Chateauneuf, 06740 France 
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OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 19e  mei 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: Ronald Roy, thans niet 
ingeschreven in het bevolkingsregister op 

St.Maarten, aan de om op vrijdag de 24e  juni 
2022 te 09:30 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 

Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
de zaak Mark Joseph Pawlicki, , te 
antwoorden (KG 31/22 – SXM 2022-394) 

 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 

 
 

OPROEPING 
 

 

Bij exploot dd. 19e  mei 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: Celius Common, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op St.Maarten, aan de 
om op maandag de 6e  juni 2022 te 11:15 
uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op het eiland 

St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 
verschijnen, om de vordering van Natacha 
Olivia Harrigan,  te antwoorden (E 21/11  – 

SXM 2022-257) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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LANDSBESLUIT 

                                    Van de 22 april 2022,  no. LB-22/0172 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische zaken, Verkeer en Telecommunicatie,  
 
In overweging genomen hebbende: 

 
- dat op grond van artikel 8, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, de 

Raad van Toezicht (hierna afgekort als: Landsverordening BTP) uit tenminste drie en ten 
hoogste vijf leden bestaat waaronder een voorzitter;  

- dat er op dit moment minder dan drie leden in Raad van Toezicht zijn benoemd en dat 
ingevolge artikel 14, van de Landsverordening BTP geen afdoende toezicht kan worden 
uitgeoefend op de algemene gang van zaken bij het Bureau Telecommunicatie en Post; 

- dat voor een goede uitvoering van de Landsverordening BTP de benoeming van twee overige 
leden van de Raad van Toezicht urgent en noodzakelijk is;  

- dat met de benoeming van de in artikel 1 genoemde persoon wordt voldaan aan de vereisten 
als bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van de Landsverordening BTP.   
 

Gelet op: 
- artikelen 8, derde lid en 13, eerste lid van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en 

Post;  
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
Met ingang van 1 mei 2022 de heer Dwayne G. President, geboren op 21 juni 1978 te Sint Maarten, 
wonende aan de Hamster Drive 7, Little Bay, Sint Maarten, te benoemen tot lid van de Raad van 
Toezicht van het Bureau Telecommunicatie en Post voor de duur van drie jaren.  

 
Artikel 2 
De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt: 

- Bruto Naf 1.500,00 per maand voor leden,  
- Bruto Naf 2.500,00 per maand voor de voorzitter.  

 
 

Artikel 3 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit besluit wordt in de 

Landscourant geplaatst.  
 
 

Philipsburg, 22 april 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
                                                                                  
11 mei 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie   
 

   No. 2022/360 
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LANDSBESLUIT 

                                    Van de  22 april 2022,  no. LB-22-0173 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische zaken, Verkeer en Telecommunicatie,  
 

In overweging genomen hebbende: 

 
- dat op grond van artikel 8, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, de 

Raad van Toezicht (hierna afgekort als: Landsverordening BTP) uit tenminste drie en ten 
hoogste vijf leden bestaat waaronder een voorzitter;  

- dat er op dit moment minder dan drie leden in Raad van Toezicht zijn benoemd en dat 
ingevolge artikel 14, van de Landsverordening BTP geen afdoende toezicht kan worden 

uitgeoefend op de algemene gang van zaken bij het Bureau Telecommunicatie en Post; 
- dat voor een goede uitvoering van de Landsverordening BTP de benoeming van twee overige 

leden van de Raad van Toezicht urgent en noodzakelijk is;  
- dat met de benoeming van de in artikel 1 genoemde persoon wordt voldaan aan de vereisten 

als bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van de Landsverordening BTP.   
 

Gelet op: 

- artikelen 8, derde lid en 13, eerste lid van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en 

Post;  
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
Met ingang van 1 mei 2022 de heer Daniel R. Berry, geboren op 18 september 1967 te St. Martin, 

wonende aan de Alrette B. Peters Road 7, Philipsburg, Sint Maarten te benoemen tot lid van de Raad 
van Toezicht van het Bureau Telecommunicatie en Post voor de duur van drie jaren.  
 
Artikel 2 
De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt: 

- Bruto Naf 1.500,00 per maand voor leden,  

- Bruto Naf 2.500,00 per maand voor de voorzitter.  
 

 
 

Artikel 3 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit besluit wordt in de 
Landscourant geplaatst.  

 
Philipsburg, 22 april 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
  
11 mei 2022                                                                                  
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie                        

   No. 2022/361 
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LANDSBESLUIT 

 

                                    Van de 22 april 2022,  no. LB-22/0176 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 
 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat mevrouw mr. Nathalie M. Tackling middels landsbesluit 2021/580 is benoemd tot lid van de 
Raad van Toezicht (RvT) van het Bureau Telecommunicatie en Post St. Maarten; 

- dat in het landsbesluit geen specifieke ingangsdatum is genoemd, maar artikel 3 daarin aangeeft 
dat het landsbesluit in werking zal treden op de dag volgende op de dag van ondertekening; 

- dat de minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie het 
landsbesluit op 28 oktober 2021 heeft ondertekend waarmee de benoeming op 29 oktober 2021 
in werking is getreden; 

- dat het landsbesluit overeenkomstig haar artikel 3 nog niet is gepubliceerd in de Landscourant; 

- dat mevrouw Tackling tot 13 april 2022 niet op de hoogte werd gesteld van haar benoeming en 

derhalve ook geen werkzaamheden als lid van de RvT heeft uitgevoerd; 
- dat  BTP tot recent ook niet op de hoogte was van de benoeming van mevrouw Tackling tot lid 

van de RvT en ook geen betalingen zijn gedaan terzake; 
- dat dient te worden voorkomen dat mevrouw Tackling verantwoordelijkheid dient af te leggen, 

in zoverre mogelijk, voor een periode waarvan zij niet op de hoogte was lid van de RvT te zijn; 
- dat dient te worden voorkomen dat er betalingen moeten plaatsvinden aan een lid van de RvT 

zonder dat werkzaamheden terzake zijn uitgevoerd; 

- dat derhalve wordt voorgesteld de ingangstermijn van de benoeming van mevrouw Tackling als 
lid van de RvT BTP te wijzigen en deze op 1 mei 2022 te stellen, gelijk aan de beoogde 
ingangsdatum van de benoeming van de twee andere leden van de RvT, de heren President en 
Berry; 

- dat het eerdere landsbesluit van 25 augustus 2021 no. 21/0297, LB 2021/580, wordt gewijzigd 
in dier voege dat de ingangsdatum op 1 mei 2022 zal worden gesteld met instandhouding van 

het andere artikel. 
 

 
Gelet op: 

- artikelen 8, derde lid, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post; 
- artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post;  

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
 
 

   No. 2022 / 367 
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Artikel 1 
 
Het landsbesluit van 25 augustus 2021 no. 21/0297 (LB 2021/580) te wijzigen en de ingangsdatum 
van de benoeming van mevrouw mr. N.M. Tackling, geboren op 23 oktober  
1987 te Aruba, wonende in Tom Ben’s Estate Drive nr. 5, Cole Bay, Sint Maarten tot  

lid van de Raad van Toezicht van het Bureau Telecommunicatie en Post voor de duur van drie jaren op 
1 mei 2022 vast te stellen. Het andere artikel blijft ongewijzigd. 
 
Artikel 2 
 
Dit landsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na ondertekening. Dit besluit wordt in de 

Landscourant geplaatst.  
 
 

Philipsburg, 22 april 2022 

De Gouverneur van Sint Maarten 
     
  

                                                                                  
 
11 mei 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,                
Verkeer en Telecommunicatie 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 11                                     Datum: 27 mei 2022 

   P a g i n a  | 33 
 

 

 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

                                    Van de 25 augustus 2021,  no. 21/0297 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 
Op voordracht van de Minister van Financiën, in overeenstemming met het gevoelen van de 
Ministerraad, 
 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat op grond van artikel 8, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post, 

(hierna afgekort als: Landsverordening BTP) de Raad van Toezicht uit tenminste drie en ten 
hoogste vijf leden bestaat waaronder een voorzitter;  

- dat er op dit moment geen Raad van Toezicht bestaat en dat ingevolge artikel 14, van de 
Landsverordening BTP geen toezicht kan worden uitgeoefend op de algemene gang van zaken 
bij het Bureau Telecommunicatie en Post; 

- dat voor een goede uitvoering van de Landsverordening BTP de benoeming van de leden van 

de Raad van Toezicht urgent en noodzakelijk is;  

- dat met de onderhavige benoeming wordt voldaan aan de vereisten als bedoeld in artikel 8, 9 
en 10 van de Landsverordening BTP;  

 
 

Gelet op: 
- artikelen 8, derde lid, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post; 

- artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening Bureau Telecommunicatie en Post;  
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 

Mevrouw mr. N.M. Tackling, geboren op  23 oktober 1987 te Aruba, wonende in Tom Ben’s Estate 
Drive nr. 5, Cole Bay, Sint Maarten tot lid van de Raad van Toezicht van het Bureau Telecommunicatie 
en Post te benoemen voor de duur van drie jaren. 

 
Artikel 2 
 

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt: 
- Bruto Naf 1.500,00 per maand voor leden,  
- Bruto Naf 2.500,00 per maand voor de voorzitter.  
 

 
 
 

   No. 2021 / 580 
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Artikel 3 
 
Dit landsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na ondertekening. Dit besluit wordt in de 
Landscourant geplaatst.  
 

 
 

 
 
 
Philipsburg, 25 augustus 2021 

De Gouverneur van Sint Maarten 
     
  
                                                                                  

 
 
28 oktober 2021 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,                
Verkeer en Telecommunicatie 
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2022/412 
 

 
 

MINISTERIËEL BESLUIT 
 

van 

 
DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUNICATIE 

 
 

In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is het Hoofd van de Dienst Lucht- en Scheepvaart, van het Ministerie van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT), de heer Louis Halley mandaat te verlenen 
om namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie als 
vertegenwoordiger van Sint Maarten, de “Agreement between the Department of Civil Aviation,- 
Shipping and Maritime and Seabury MRO Solutions B.V. on the use of the license software eAuthority, 
and the maintenance and support services in relation to the software installation”(hierna eAuthority 
database) te ondertekenen; 

 
 
 
Gelet op:  

- het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden; 
- artikel 15, tweede lid, onderdeel f van het Organisatiebesluit van het Ministerie van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

- Boek 3, titel 3 van het Burgerlijk Wetboek; 

- het landsbesluit, betreffende de machtiging aan de minister van TEZVT, voor het aangaan van 

de overeenkomst met Seabury MRO Solutions BV voor de installatie, beheer en technisch 
onderhoud van het “software eAuthority” ten behoeve van de Sectie Luchtvaart voor een bedrag 
van negenendertigduizend negenhonderd euro (€ 39.900 euro) per jaar. 
 

 
 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
 
 
Artikel 1 
 

Aan het Hoofd van de Dienst Lucht- en Scheepvaart, van het Ministerie van Toerisme, Economische 
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, de heer Louis Halley, voor de duur van zijn aanstelling als Hoofd 
van de Dienst Lucht- en Scheepvaart, mandaat te verlenen om namens de Minister van Toerisme, 
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (TEZVT) als vertegenwoordiger van Sint Maarten, 
de “Agreement between the Department of Civil Aviation,- Shipping and Maritime and Seabury MRO 
Solutions B.V. on the use of the license software eAuthority, and the maintenance and support services 
in relation to the software installation” te ondertekenen.  
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Artikel 2 
 
Het Hoofd van de Dienst Lucht- en Scheepvaart zal jaarlijks verslag uitbrengen aan de Minister van 
TEZVT met betrekking tot de uitvoering van de taken op basis van de “eAuthority database” en de 
werking van de “eAuthority database”. 

 
 
 
Artikel 3 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de Landscourant 

bekendgemaakt.  
 
 
 

 
 
 

 
Philipsburg, 12 april 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
During the month of March 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Consequently, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.41.0 million due 
to the higher base amount upon which it is calculated.1  Furthermore, the amount of outstanding 
certificates of deposit (CDs) decreased by NAf.35.0 million because the commercial banks subscribed 
for a lower amount during the weekly auctions of CDs with a maturity of two weeks.   
 
Base money2 dropped by NAf.32.8 million due to a decrease in the current account balances of the 

commercial banks (NAf.41.1 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.8.3 
million). The decrease in the current account balances was primarily the result of the net purchase of 
foreign exchange and the withdrawal of dollar balances by the commercial banks at the Bank. Also, the 
increase in required reserves contributed to the decline in the current account balances. This decline 
was moderated, however, by the repayment of matured CDs by the Bank, and the transfers by the 
Postspaarbank N.V. (PSB Bank), the government of Sint Maarten and a pension fund from their accounts 

at the Bank towards their accounts at the commercial banks. 

 
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.8.3 million mainly because of the 
increase in the deposits of the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba at the Bank. 
Additionally, the increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations 
(BZK) due to the payment of interest on bonds issued by Curaçao that are held by the Dutch State 
contributed to the increase. By contrast, the decrease in the deposits of an international financial 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 31-Mar-22 28-Feb-22 Liabilities 31-Mar-22 28-Feb-22

Claims on nonresidents 4,593.1 -4.8 Liabilities to nonresidents 201.5 8.3

Gold 1,461.5 24.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 201.5 8.3

Official reserves 3,131.6 -29.1

Other 0.0 0.0

Domestic assets 611.2 -2.4 Domestic liabilities 3,653.6 -31.5

Currency in circulation 560.1 8.4

Claims on the government 274.3 0.3 Government deposits 211.7 -4.6

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 194.9 2.6

Government agencies and institutions 274.3 0.3 Government of Sint Maarten 16.3 -7.2

Other 0.0 0.0 Former Central Government 0.1 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 2,657.4 -35.1

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 927.8 -41.1

Certificates of Deposit 181.0 -35.0

Required reserves 1,548.6 41.0

Claims on other sectors 336.9 -2.7 Liabilities to other sectors 224.5 -0.1

Other assets 336.9 -2.7 Deposits of other residents 162.9 -1.9

Other liabilities 61.6 1.8

Capital and reserves 1,349.3 16.0

Total assets 5,204.4 -7.2 Total liabilities 5,204.4       -7.2

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

(millions of NAf.)
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institution placed under the emergency rule at the Bank moderated the increase in the item “Liabilities 
to non-residents”. 
 
 
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.4.6 million due to a decrease in 

the deposits of Sint Maarten (NAf.7.2 million), moderated by an increase in the deposits of Curaçao 
(NAf.2.6 million). The decrease in the deposits of Sint Maarten was mainly the result of transfers towards 
its accounts at the commercial banks related to the reconstruction of Sint Maarten. Meanwhile, the 
deposits of Curaçao increased mainly as a result of the transfer of license fees collected by the Bank 
over the month of February 2022, moderated by the payment of interest to the Dutch State.  
 

The item “Liabilities to other sectors” remained practically unchanged because the decrease in the 
deposits of the PSB Bank N.V. and a financial institution placed under the emergency rule was offset by 
an increase in the deposits of the public pension fund of Curaçao (APC). The decrease in deposits of the 
PSB Bank N.V. was mainly attributable to transfers towards its accounts at the commercial banks while 

a financial institution placed under the emergency rule made transfers abroad.  The deposits of APC 
increased as a result of funds received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) regarding annuity 
loans taken over under the debt relief program that are held in the portfolio of APC. 

 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.29.1 million which 
is mainly attributable to the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar balances by 
the commercial banks at the Bank, and the transactions of financial institutions placed under the 
emergency rule. However, the transfers of funds from abroad by the Dutch Ministry of Finance and a 
pension fund, and the transactions of the commercial banks in Bonaire have moderated the decline in 
this item. 

 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.24.3 million due to the 
higher market value on the balance sheet date compared to the end of February 2022. The higher 
market value of gold can be explained by the increased uncertainty in the international financial markets 
due to rising geopolitical tensions, in particular the invasion of Ukraine by Russia. Gold is considered a 

safe haven by investors in uncertain times. The increase in the item “Capital and reserves” on the 
liabilities side of the balance sheet was related to the higher market value of the gold stock. 

 
Willemstad, May 16, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building 
activities 

Date Issued 

BP#296/2021 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 
INDIGO BAY DR. #10 

 

C/A 055/2011 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#233/2021 

 

LOW LANDS 

CUPE COY 

RHINE RD. #17 

 

C/A 26/1957 

 
Other/Pool 

06-May-2022 

 

BP#230/2021 

 

CUL DE SAC 

RETREAT ESTATE 

PASSIONFRUIT RD. #12 

 

C/A 55/1987 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#206/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 

DUKES DR. #10 

 

C/A 222/2003 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#135/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

ZIG ZAG SCALLOP DR. #19 

 

C/A 100/2014 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#099/2020 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

BACKSTREET #99 

 

C/A 002/2022 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#063/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

HOPE ESTATE 

HOPE EST.DR #9 

 

C/A 003/1997 

 
Residential 

06-May-2022 

 

BP#155/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

DEFIANCE 

PUERTO RICO DR.#9 

 

 

 

C/A 183/2017 

 
Residential 

09-May-2022 

 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  

    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 11                                     Datum: 27 mei 2022 

   P a g i n a  | 40 
 

BP#116/2020 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BELVEDERE 

DELIGHT ESTATE RD. #82 

 

C/A 294/2016 

 
Residential 

11-May-2022 

 

BP#006/2022 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 
SUCKER GARDEN DR. #18 

 

C/A 130/1979 

 
Residential 

13-May-2022 

 

BP#177/2021 
UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 
PIGEON RD. #22 

C/A 236/1973 Residential 3-May-2022 

BP#181/2020 

 

COLE BAY 

BILLY FOLLY 

EMERALD DR. #4 

C/A 107/2008 

 
Residential 

13-May-2022 

 

BP#293/2021 

 

CUL DE SAC 
BETTY'S ESTATE 

POINSETTA RD.#20 

C/A 280/1985 

 
Residential 

01-Apr-2022 

 

BP#256/2021 

 

LITTLE BAY 
CAYHILL 

HAMSTER DR. #14 

C/A 234/2002 

 
Residential 

01-Apr-2022 

 

BP#118/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
SUCKER GARDEN 

STOVE PIPE CACTUS DR. #14 

C/A 319/1995 

 
Residential 

01-Apr-2022 

 

BP#036/2019 

 

CUL DE SAC 
EBENEZER ESTATE 

JOSE LAKE SR.RD. #12 

C/A 378/1989 

 
Residential 

01-Apr-2022 

 

BP#174/2021 

 

COLE BAY 

COLE BAY 
WHITE OAK TREE DR. #9 

C/A 280/2014 

 
Residential 

14-Apr-2022 

 

BP#015/2022 

 

CUL DE SAC 
ST.PETERS 

SUGARAPPLE RD.#2 

C/A 89/1983 

 
Residential 

15-Apr-2022 

 

BP#276/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 
RICE HILL ESTATE 

GLENN MILLER DR. #8 

C/A 80/2019 

 
Residential 

22-Apr-2022 

 

 

Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this 

administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance 

on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six 

(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may 

be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.  

Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with 
article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening 
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. 
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision. 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 11                                     Datum: 27 mei 2022 

   P a g i n a  | 41 
 
 
 

Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig 
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 
Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

   
 

 

 

 
 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

 
 
 
 

AB 2022, no. 25 

 
 
 

Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van 11 mei 2022 tot 
regeling van de inrichting en 
organisatie van de 

personeelsbezetting van de 
Veiligheidsdienst Sint Maarten 
(Landsbesluit inrichting en 
organisatie van de 
personeelsbezetting van de 
Veiligheidsdienst Sint Maarten) 
 

 
 
 

    16 mei 2022 

 
 
 

 

 19 mei 2022  
 

 

 
 

    AB 2022, no. 26 

Regeling van de Minister van 

Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van 24 mei 
2022,  ter uitvoering van artikel 1, 
onderdeel pp, van het Landsbesluit 

vergoeding kosten geneesmiddelen 
(Regeling vaststelling 
opslagpercentage inkoop 
geneesmiddelen) 
 

 

 
 
 

24 mei 2022 

 
 
 

14 april 2022 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2022, no. 27 

Regeling van de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van 24 mei 
2022, ter uitvoering van artikel 9a, 

tweede lid, van het Landsbesluit 
verpakte geneesmmiddelen 
(Regeling elektronische recepten) 
 

 
 

 
24 mei 2022 

 
 

 
14 april 2022 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


