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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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
PRINCIPE N.V voorheen wonende te 
PUERTO DEL SOL PLAZA WELFARE ROAD 
#18, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 april 2016, 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 10 mei 
2016, 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 
STERLING FINANCIAL SERVICES N.V 
voorheen wonende te SIMPSON BAY 
YACHT CLUB 68, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2016, 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 10 mei 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
ADVENTURIN ROSE MIRANDA voorheen 
wonende te SJALOTWEG 
50,EINDHOVEN,NEDERLAND, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
april  2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 
2016, 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 
ANCASTER VENTURES LTD voorheen 
wonende te RHINE RAOD LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
mei 2016, 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 10 mei 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
ARCHIPEL -BAY MANAGEMENT N.V 
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD 
Z/N ST.MAARTEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 april  2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 
2016, 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 AUT -
ACC CONULTANCY N.V voorheen wonende 
te WELLINGTON ROAD RD 85, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
april 2016, 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 
2016, 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 B H 
THREE N.V voorheen wonende te RHINE 
ROAD # 1 CUPACOY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  6 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, David Antoiny 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BERRY ,MARIE E.E voorheen wonende te 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoiny, 

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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
DOLPHIN DEVELOPMENT voorheen 
wonende te SIMPSON BAY ROAD 57 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 
2016, 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 BLUE 
NAUTILUS SEA & SPORT N.V voorheen 
wonende te WELIONGTON ROAD #15, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
april 2016, 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 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CARISEARCH voorheen wonende te A.J.C. 
BROUWER ROAD #4 CUL DE SAC, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
COTES ,VICTORIA voorheen wonende te 

SIMPASSE MACCOW Z/N, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CRYSTAL BOATING N.V voorheen wonende 
te A TH ILLIDGE ROAD 26 LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DAFFY 
DUCK PLASCHOOL , FOUNDATION 

voorheen wonende te A.J.C ,BROUWER 

ROAD # 96, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  6 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
DAVIS ,JOHN COLIN voorheen wonende te 
SIMPSON BAY ROAD # 122, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DBA AS 
SUNSET THEATERS voorheen wonende te 
SIMPSON BAY ROAD Z/N SUNSET 
BUILDING, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  09 april  2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
DORSETTE,AULS DAVIS voorheen wonende 
te SISTER PATIENTA HOUTMAN ROAD 
25, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  09 APRIL 2016, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DUTCH 
ST.MAARTEN TAXI ASSOCIATION 
voorheen wonende te A TH ILLIDGE ROAD 
68 B UPPER PRINCESS QUARTER, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, David Antoiny 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan ELITE 
YACHT SERVICES N.V voorheen wonende 
te SIMPSON BAY ROAD PLAZA DEL 
LAGOS SUITE Z/N, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoiny, 
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 
2016, 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 FROGS 
BISTROT N.V voorheen wonende te RHINE 
ROAD LOWLANDS #106, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
mei 2016, 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 10 mei 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
HALLEY ,HENRIETTE ROSEVINA voorheen 
wonende te A.J.C BROUWERS ROAD #1 
92, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  6 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
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 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
KITTIWAKE BAIT & TACKLE N.V voorheen 
wonende te SIMPSON BAY ROAD Z/N 

ST.MAARTEN, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 april  2016, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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BEKENDMAKING 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 

Aanleg van 30 november 2015 in de zaak 

bekend onder EJ 175 van 2015 gewezen 

tussen Samantha Ellen JOSEPH, 

kantoorhoudende bij Mariflex Attorneys van 

welk kantoor de advocaat mevrouw Cindy 

Marica – Henderson als haar gemachtigde 

optreed en de heer Uwaine St. Nicholas 

CLARKE, wonende aan de Nazareth road 24 

te Sint Maarten, heeft het Gerecht de 

ontkenning van het door het huwelijk 

ontstane vaderschap door Clarke voornoemd 

van de minderjarige Samara Celia CLARKE 

gegrond verklaard. Voorts is de wijziging van 

de geslachtsnaam van de minderjarige in de 

aktes van de Burgerlijke Stand naar “Joseph” 

gelast.   

De gemachtigde: 

Cindy Marica - Henderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
ALEXANDRIA N.V. voorheen wonende te 
BLUE MALL RHINE ROAD #162, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 RENDEZ 
VOUS LOUNGE N.V. voorheen wonende te 
RHINE ROAD #66, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, 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 01 juni 
2016, 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 
REALPLE HERNEY voorheen wonende te 
UNION ROAD #162, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
COMFORT AIRCO N.V. voorheen wonende 
te UNION ROAD #125, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 RADA 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
RHINE ROAD #44, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, 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 02 Juni 
2016, 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 
CARIBBEAN DATA SOLUTIONS N.V 
voorheen wonende te CACTUS DRIVE #13, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
mei 2016, 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 02 juni 
2016, 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 
MAHARAJA"S ENTERPRISES N.V. DBA 
MILADY'S MAY FAIR JEWELERS voorheen 
wonende te FRONTSTREET #72-B, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
mei 2016, 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 02 Juni 
2016, 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 
RODRIQUEZ, LUZ MARIA voorheen 
wonende te , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  09 mei 2016, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan GERLUS 
MYOL voorheen wonende te WELFARE 
ROAD #77, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
CHEROY-SAINT VAL, SYLVINA voorheen 
wonende te WELL ROAD #15, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 

mei 2016, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan GELIN 
JONAS voorheen wonende te WELL ROAD 
#15, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
GENISCAR ERNEST voorheen wonende te 
WESLEY LANE #24, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 

 

 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
MEQUILIS FELICIANO VALDERRAMA 
voorheen wonende te WESLEY LANE #16, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ESTIMA 
FRANTZ voorheen wonende te WELL ROAD 
#4, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  24 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
LEONARDO RIJO RAFAEL DBA 
BALLATICIA CONSTRUCTION voorheen 
wonende te UXBRIDGE LN#6, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 

2016, 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 POWER 
DISTRIBUTION N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #31, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
ELICIOUS B.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #61-A, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 

2016, 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 
PURECARIB N.V. voorheen wonende te 

UNION ROAD #29, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, 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 01 juni 
2016, 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 REID, 
BRENTON GEORGE voorheen wonende te 
OAK TREE DRIVE #8, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, 01 juni 2016 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 01 JUNI 
2016 voorheen wonende te 01 JUNI 2016, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
juni 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
01 juni 2016, 

Deurwaarder der belastingen 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
ANDECO MANAGEMENT AND 
ACCOUNTING voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #86, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
GEORGIE'S MARITIME SERVICES N.V. 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 

SIMSON BAY YACHT CLUB Z/N, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
mei 2016, 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 01 juni 
2016, 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 FRIDAY 
RAFAEL A voorheen wonende te WATER 
FONT ROAD#6, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
RICHARDSON LYN GWENDOLYN voorheen 
wonende te NARROW ROAD #9 APT A, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
RIVIERE DAVIDSON DBA MAMBO'S 
TRUCKING voorheen wonende te NARROW 
DRIVE #51, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  30 mei 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 RF 
ADVENTURE ST.MAARTEN N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #60-B, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, 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 01 juni 
2016, 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 
RAMESSAR JAIGOBIN voorheen wonende 
te SR.MODESTA RD #18, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION'S 
voorheen wonende te PJIA, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 ROCK N 
ROSE SHOES N.V. voorheen wonende te 
RHINE ROAD #121 UNIT 8, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
CAROLINA BBQ SXM N.V. voorheen 
wonende te DBA BROTHER JIMMY'S BBQ, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mie 2016, 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 01 juni 
2016, 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 
RIVIERRA N.V. DBA NEXT CLUB voorheen 
wonende te RHINE ROAD #9, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
PRIVILEGE COIFFEUR N.V. voorheen 
wonende te RHINE ROAD UNIT 3 106, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 RENEE 
THE HANDYMAN N.V. voorheen wonende te 
RHINE ROAD #44, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2016, 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 14 juni 
2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DAVIS 
RITA voorheen wonende te WHITE SANDS 
ROAD #99-A, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 juni 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang  2016, nummer  14                                       Datum: 8 july  2016 

  p a g i n a  |  1 6  

 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 
COMPUTER RECHNOLOGIES B,V, 
voorheen wonende te SR. MODESTA ROAD 

#14-B, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  5 April 2016, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan STEELE 
ARTS N.V. voorheen wonende te WHITE 

SANDS DRIVE #5, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 juni 2016, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan RM 
CONCEPT SXM N.V. DBA PRINT0N-GO 
voorheen wonende te UNION ROAD #137, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
juni 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 juni 

2016, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ARRINDELL, ALTAGRACIA JOAN LOUISA 

DBA SOLAR SPALASH/ CARIBBEAN 

voorheen wonende te WILLIAN DRIVE #1, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
juni 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 

2016, 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 
STUDIONLUPA 1355 N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD UNIT #71-C, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 

2016, 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 EGP 
N.V. voorheen wonende te WELLSBURG 

STREET #7, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 mei 2016, 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 02 Juni 
2016, 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 BLUE 
BUBBLE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #143, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
mei 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy RIChardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 
2016, 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 
RICHARDSON LEANDRO BIENVENIDO 

BERNADO DBA SOLO SOLDIER voorheen 
wonende te FAHRENHEIT ROAD #12, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
mei 2016, 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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Beschikking nummer: 3/2016 

Datum: 17 mei 2016 

 

 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 3/2014 van de Electorale Raad van 17 april 2014 de politieke 

partij Citizens for Positive Change is geregistreerd in het register van politieke partijen, bedoeld in 

artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

dat de politieke partij Citizens for Positive Change op 26 januari 2016 een schriftelijk verzoek tot 

intrekking van de registratie van de politieke partij heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

artikel 22, eerste lid, onderdeel a), van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen; 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De registratie van de politieke partij Citizens for Positive Change bedoeld in artikel 14, eerste lid, 

van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, wordt ingetrokken. 

 

Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Artikel 3 

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Landscourant en een of meer dagbladen. 

 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Citizens for Positive Change 

 

Sint Maarten, 17 mei 2016 

 

B.G. Hofman   G.C. Richardson-Nicolaas   L.A. Richardson 

Voorzitter   Lid      Lid 

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke 
partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, 
tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Decision No.: 3/2016 

Date: May 17, 2016  

 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN 

Considering: 

that pursuant to Decision No. 3/2014 of the Electoral Council of April 17, 2014 the political party 

Citizens for Positive Change is registered in the register of political parties referred to in Article 14, 

paragraph 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 

that the political party Citizens for Positive Change requested by letter of January 26, 2016 to be 

un-registered as a political party; 

 

In view of: 

Article 22, paragraph 1, and subsection a) of the National Ordinance on Registration and Finances 

of Political Parties; 

 

HAS DECIDED: 

Article 1 

The registration of the political party Citizens for Positive Change as referred to in Article 14, 

paragraph 1 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties shall be 

cancelled. 

 

Article 2 

This Decision shall enter into force with immediate effect. 

 

Article 3 

This Decision shall be published in the National Gazette and in one or more local daily newspapers. 

 

Copies hereof to be forwarded to: 

- The Minister of General Affairs 

- The General Audit Chamber 

- The Central Voting Bureau 

- Citizens for Positive Change 

 

Sint Maarten, May 17, 2016 

 

B.G. Hofman   G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 

Chairman   Member    Member 

 
Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested 
party may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance no later than the sixth day 
following the date of publication of this Decision in the National Gazette. 
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No. 061-16MB/JUS 

 

 
 

 

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van 

politie 
 
Gelet op: 
Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie). 
 

BESLUIT: 

 
Artikel 1 

 
Sidney Josephus de Weever, werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten,  
wordt voor de duur van zijn aanstelling bij dit ministerie aangesteld als buitengewoon agent van 
politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet 
Politie: 

 
Artikel 2 

 
De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens wetgeving ter zake van telecommunicatie en post, tenzij bij 
landsverordening aan anderen opgedragen. 

 
Artikel 3 

 
De directeur van het Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten, onder wier 
verantwoordelijkheid de buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt 
per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 
a. de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt 

van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van 

die klachten. 

Artikel 4 
 
Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dagtekening daarvan.  
 

Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
                                                                                  Philipsburg,    23-05-2016                  
 
De Minister van Justitie, 
Edson G. Kirindongo  

 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de 
beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift 
indienen bij de minister van Justitie. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
In May 2016, the surplus on the money market was tightened. This tightening was largely the 
result of an increase of NAf.29.2 million in the amount of required reserves due to the higher base 

amount1 upon which it is calculated. The reserve requirement percentage remained unchanged at 
18.00%.  
 
The tightened money market was reflected by a decrease in base money2 (NAf.57.1 million) due to 
a decline in the current account balances of the commercial banks (NAf.53.6 million) and the 
currency in circulation (NAf.3.5 million). The latter reflects a lower demand for cash by the public 
following the holidays in April. The decline in the current account balances of the commercial 

banks was caused primarily by the net purchase of foreign exchange at the Bank combined with 
the rise in the required reserves. However, the transfer of funds by the Dutch State Treasury 
Agency (DSTA) towards the commercial banks related to principal and interest payments on debt 
securities taken over under the debt relief program, mitigated the decline in the current account 
balances. In addition, part of the short-term credit extended to the commercial banks by the Bank 
was repaid. This repayment explains the decline of NAf.8.7 million in the item “Claims on deposit 

money banks” on the assets side of the balance sheet. 

                                                             
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-May-16 30-Apr-16 Liabilities 31-May-16 30-Apr-16

Claims on nonresidents 3,669.9 -15.0 Liabilities to nonresidents 489.8 57.0

Gold 912.1 -55.4 Deposits of nonresidents in foreign currency 489.8 57.0

Official reserves 2,741.4 51.5

Other 16.4 -11.1

Domestic assets 615.2 -5.3 Domestic liabilities 2,923.1 -22.8

Currency in circulation 456.5 -3.5

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 419.2 1.8

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 321.1 2.2

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 32.4 -0.4

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 117.9 -8.7 Liabilities to deposit money banks 1,911.3 -24.5

Current account balances 117.9 -8.7 Current account balances 562.1 -53.6

Certificates of Deposit 240.7 -0.1

Required reserves 1,108.5 29.2

Claims on other sectors 497.2 3.4 Liabilities to other sectors 136.0 3.4

Other assets 497.2 3.4 Deposits of other residents 80.6 2.2

Other liabilities 55.5 1.2

Capital and reserves 872.1 -54.4

Total assets 4,285.0 -20.3 Total liabilities 4,285.0       -20.3

 May 2016
(millions of NAf.)
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During the month of May 2016, the DSTA also made a transfer towards the Bank related to 
principal and interest payments on debt securities issued by the former entities of the Netherlands 
Antilles that were held in the portfolio of the Bank. This transfer explains the decline by NAf.11.1 
million in the sub-item “Other” of the item “Claims on nonresidents” on the assets side of the 
balance sheet.  
 

The item “Liabilities to nonresidents” grew by NAf.57.0 million due mainly to net deposits by the 
commercial banks in Bonaire that resulted in an increase of their balances with the Bank. These 
deposits combined with the transfer of funds from the DSTA to make principal and interest 

payments largely explain the increase of NAf.51.1 million in the item “Official reserves.” This 
increase was moderated, however, by the net sale of foreign exchange to the commercial banks.  
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.55.4 million as a 

result of a lower market value at the balance sheet date compared to the end of April 2016. The 
decline in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to 
the drop in the market value of gold. 
 
 
Willemstad, June 23, 2016 
 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE 

 
MINISTER VAN FINANCIËN 

 
EN DE 

 
MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN 

INFRASTRUCTUUR 

 
NR.: 2016/1443 

 
In overweging genomen hebbende: 

- dat per 2 juli 2015 mevrouw Marcia S. Peterson-Richardson voor de duur van drie 
maanden is benoemd als hypotheekbewaarder van Sint Maarten, en dat deze benoeming 

kan worden verlengd; 
- dat de benoeming van mevrouw Marcia S. Peterson-Richardson als hypotheekbewaarder 

van Sint Maarten per 6 oktober 2015 is verlengd voor de duur van drie maanden, en dat 
deze benoeming kan worden verlengd; 

- dat de benoeming van mevrouw Marcia S. Peterson-Richardson als hypotheekbewaarder 
van Sint Maarten per 5 januari 2016 nogmaals is verlengd voor de duur van zes maanden, 
en dat deze benoeming kan worden verlengd 

- dat mevrouw Marcia S. Peterson-Richardson op 3 juli 2015 in handen van de Gouverneur 
de eed heeft afgelegd conform artikel 6 van de Bepalingen tot regeling van het ambt van 

hypotheekbewaarders, waarvan door de Gouverneur een proces-verbaal is opgemaakt; 
- dat op dit moment de vacature voor een hypotheekbewaarder van Sint Maarten nog niet is 

ingevuld; 
- dat het voor de continuïteit van de operatie van het Kadaster van groot belang is dat er 

een hypotheekbewaarder van Sint Maarten is; 
 

Gelet op: 

- Artikel 1, eerste lid, onder j, van bijlage I behorende bij artikel 2, onderdeel a, van de 
Landsverordening overgangsbepalingen van wetgeving en bestuur; 

- Artikel 16 van het Burgerlijk Wetboek Boek 3; 
- Artikelen 1, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbare registers; 
- Artikel 2, van de  Landsverordening verzelfstandiging kadaster- en hypotheekwezen; 
- Artikel 3 van de Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van 

hunne boekhouding, zoals gewijzigd; 
 
 

HEEFT BESLOTEN:  
Artikel 1 
Dat de benoeming van Mevrouw Marcia S. Peterson - Richardson, geboren op 3 september 1979 te 
Sint Maarten, tot hypotheekbewaarder van Sint Maarten wordt verlengd voor de duur van zes 

maanden, vanaf de datum van ondertekening, en dat deze verlenging kan worden verlengd. 
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Artikel 2 
Deze ministeriele beschikking treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en 
wordt in de Landscourant gepubliceerd. 
 
 
Philipsburg, 2 juli 2016 Philipsburg, 4 juli 2016 

Minister van Volkshuisvesting, Minister van Financiën 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur  
 

 
 
 
 

 
 
Ministeriële Beschikking van: 4 juli 2016                                              NR: 2016/1443 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar en beroepsprocedure 
 

Bezwaar: 

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

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 
ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

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

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 

 
 
 


