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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 augustus 
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 BOASMAN, ELENCIA 
voorheen wonende te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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 augustus 
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 WILSON PHEBE voorheen 
wonende te ADELAIDE J. RICHARDSON'S 
DRIVE 7,  MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus 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 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOGULINA, 
NATALIA voorheen wonende te - -, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 05 augustus 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 BLAG ROVE CARLOS 
MILTON voorheen wonende te PENDANT 
CACTUS ROAD 9, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 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 augustus 
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 CHARLES JOSEPH 
voorheen wonende te ADELAINE J. 

RICHARDSON DRIVE #7, MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
augustus 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 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROYAL 
DANIELA JAKELINE voorheen wonende te 
PERCY LABEGA STREET 1 - B,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 SAMUEL CARLOS 
voorheen wonende te ARCH ROAD 11, 

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

uitgevaardigd is op d.d 05 juli 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 28 juli 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 DUNCAN STEVE GEORGE 
ARLINGTON voorheen wonende te PENDANT 
CACTUS ROAD 6, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 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 augustus 
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 CRABTREE, PHYLLIS L. 
voorheen wonende te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 VREES WIJKJOHN 
AUGUST voorheen wonende te ST. BARTHS 
DRIVE 29,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 juli 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 augustus 
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 HOOIJMANS ANTONIUS 
HUBERTUS voorheen wonende te 

WELLINGTON ROAD # 23A-012A, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 08 augustus 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 21 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PERKINS 
MICHAEL VINCENT voorheen wonende te 
FLUTE DRIVE #4, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus 
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 CUEVAS-ROMNEY  
MANUEL MILAGROS voorheen wonende te , 

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

op d.d.  02 augustus 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 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ADRIAANS-
EXTRA, WENDY MARIA F. voorheen wonende 
te - -,  PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 augustus 
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 HANSEN SERNA MARIA 
BETSABE voorheen wonende te CABBAGE 

PALM DRIVE #3, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 13 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TO THE HEIRS OF 
BRUMANT CHARLES voorheen wonende te 
MARGARETH BRUCE'S DR. 38, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
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 augustus 
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 CUMMINGS-
CRAWFORDCHRISTINE voorheen wonende te 

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

op d.d.  02 augustus 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 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BAHRAMI, 
SHYLIN voorheen wonende te - -,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 TOLENTINO DE AQUINO 
YARITZA BOUTIQUE voorheen wonende te 

PUMA ROAD #39-A, CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 13 juli 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 25 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JAVIER 
MARTINEZ JOSE LUIS voorheen wonende te 
A. TH. ILLIDGE ROAD APT 5-A, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2022, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus 
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 DOSSOUS MARTINO 
voorheen wonende te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BIEZEN-
LINGER,GRACITA voorheen wonende te - -,  , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
augustus 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 DAVIS BALMAIN 
LAWSON voorheen wonende te CAY BAY 

ROAD 57, CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 14 juli 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 25 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PATRICK 
ELVIS MIGUEL. voorheen wonende te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #112 B 2.1 OVER THE 
POND, LOWER PRINCESS QUARTER, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan RODRIGUEZ 
JIMENEZ SERGIO A. voorheen wonende te 

CROCUS ROAD #10-B,, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRIAS 
CEDENO, PEDRO voorheen wonende te - -,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 augustus 2022, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 KERSAINT JEAN 
CHARLES voorheen wonende te CAY BAY 

ROAD 44, CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 14 juli 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 augustus 
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 HILAIRE, SHIRLEY 
voorheen wonende te SLIPPER LIMPET 
SHELL DRIVE # 43, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 juni 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 augustus 
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 PEJOUHY LYNEE 
voorheen wonende te GUANA BAY 32, GUANA 

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

op d.d.  24 juni 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 augustus 
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 LORENZO LIDIA 
JOSEFINA voorheen wonende te JOHN 
PHILIPS ROAD 9, NAZARETH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 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 augustus 
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 AKIEM ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 BEST DEAL 
N.V.PRINCESS JEWELERS voorheen 
gevestigd te C.H. VOGES STREET #10,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.19 juli 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  
 

 
 
 
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 18                                    Datum: 19 augustus 2022 

   P a g i n a  | 10 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan LIGHTNING BINGO ST. 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #91 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  26 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 HORIZON COMPUTERS 
N.V. voorheen gevestigd te O'NASHA JONES 
STREET # 8, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 ATLANTIC ALCOHOL 
DISTRUBUTORS voorheen gevestigd te , 

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

op d.d.  02 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 BROWN KAMARINE 
CAROLINE voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER ROAD # 14, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.19 juli 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 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan LOUEZ B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 26, , COLE BAY 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 juli 2022, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 JUST CHARTERS N.V. 
voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 ATLANTIC 
CONSTRUCTION AND EQUIPMENT voorheen 

gevestigd te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 CAMPBELL WILFRED 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #195, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.19 juli 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 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MARECHIARO N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68 UNIT 24 , 

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

op d.d.  26 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 LOUNESS N.V. voorheen 
gevestigd te OLD STREET # 111, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 B'S PROMOTION AND 
PRODUCTION N.V. voorheen gevestigd te , 

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

op d.d.  02 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 CARIBBEAN GETAWAY 
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #70, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.19 juli 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 02 augustus 
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 COCOPLUM 
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

LAGUNA VIEW COMMERCIAL CENTER , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 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 02 augustus 
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 LUNA YENA MASSAGE 
AND SPA CENTER voorheen gevestigd te 
MARCUS BUILDING #51, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 CONSIDER IT DONE N.V. 
voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 EASTERN CARRIBEAN 
DISCOVERY N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 46, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.19 juli 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 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan HEN-LING SOON H.L.S. 
GENERAL CONTRACTING SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68 E 
APT G , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 MARTINEZ, DENNIS 
CLAUDE voorheen gevestigd te LITTLE BAY 
ROAD # 24,(DIVI HOTEL), PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 GOING BANANAS N.V. 
voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 ECONOMIC 

AGGREGATES B.V. voorheen gevestigd te 
EMMAPLEIN # 1 SUITE C, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.19 juli 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 02 augustus 
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 PELICAN COVE 
ASSOCIATIONPELICAN COVE 

ASSOCIATION voorheen gevestigd te JADE 
ROAD , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 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 02 augustus 
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 N.V. 
HOTELMAATSCHAPPIJ NEDERLANDSE 
ANTILLEN** P/A: TOUCHE ROSS & CO. 
voorheen gevestigd te DIVI LITTLE BAY 
HOTEL, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 juli 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 04 augustus 
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 SMALLY MAINTENANCE 
SERVICES B.V. voorheen gevestigd te 

BROWN'S DRIVE # 6-A,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 EXTREME AUTOMOTIVE 
& CAR RENTAL N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STRETT #62, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.19 juli 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  

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 18                                    Datum: 19 augustus 2022 

   P a g i n a  | 16 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 LEONARD RAMAUTAR 
DIR. OF PIZZA MANIA N.V.** P/A: G. 

COLANTANIO voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY , BILLY FOLLY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 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 03 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan OPTIMUM 
ALUMINIUM N.V. voorheen gevestigd te A. 
TH. ILLIDGE ROAD # 34, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 28 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PAMODA 
N.V.ATT MR D MOON voorheen gevestigd te 

SOUTH REWARD 146, REWARD, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARING 
HEARTS FOUNDATION voorheen gevestigd te 
A.TH.ILLIDGE ROAD # 65, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.22 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 TOTAL BODY CARE N.V. 
voorheen gevestigd te ONYX ROAD #21 , 

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

op d.d.  27 juli 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 28 juli 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 AIRLINE TICKET 

SERVICES JULIANA N.V. voorheen gevestigd 
te VAN GOGH STRAAT 4-D, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 juli 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 25 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EXPRESS 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

A.TH. ILLIDGE ROAD # 40, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.22 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BALLAST 
NEDAM- PER AARSLEFF voorheen gevestigd 
te YUANCHO YRAUSQUIN BLVD #10, P.O. 
BOX 5012 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 ANKA BACKHOE & 
TRUCKING N.V. voorheen gevestigd te 

PENDANT CACTUS ROAD # 6, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 juli 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 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan IMPORT SERV-SPA SXM 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
46 UNIT 3A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.26 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DHR. 
PATRICK W. MERRICK DIR. VAN CAD AND 

DRAFT N.V. voorheen gevestigd te 
BEETHOVENSTRAAT # 105 , CAY HILL , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 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 BEAD ENTERPRISES (ST. 
MAARTEN) voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #2/12-14, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  19 juli 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 02 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan LA LAVANDIERE N.V.LA 
LAVANDIERE 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.26 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus 
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 HERAKLION N.V. 
voorheen gevestigd te CYRUS WATHEY 
SQUARE #3 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 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 
 

Bij exploot van 8e augustus 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 CLAUDE YORK, wonende op 
Sint Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde 
der executie domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 

Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van The 
LawFirm en gemachtigd de advocaat R.E. 
Duncan, ten laste van ANETTE SURSETTE 
GOMEZ, wonende op Sint Maarten, ter attentie 
van de navolgende belanghebbende: 
ANTILLES BANKING CORPORATION (ST. 
MAARTEN) N.V., voorheen gevestigd op Sint 

Maarten, thans zonder bekende 
vestigingsplaats hier te lande 
BETEKEND: EXCUTORIAAL BESLAG, 
beschikking dd. 2 augustus 2022,  
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 8e augustus 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 

gevend aan de beschikking van 3e augustus 
2022 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg, 
 
DE OVERIGE ERFGENAMEN VAN WIJLEN 

MARTHA ELIZABETH BROWN OOK BEKEND 
ALS MARTHA CARTY-BROWN (WEDUWE 
VAN SAMUEL BENJAMIN CARTY), WETEN: 
1. DE GEZAMENLIJKE OF VERMOEDELIJKE 
ERFGENAMEN VAN JAMES CHRISTOPHER 
CARTY, 2. DE GEZAMENLIJKE OF 
VERMOEDELIJKE ERFGENAMEN VAN 

VANESCA GRANTIAIR CARTY, 3. DE 
GEZAMENLIJKE OF VERMOEDELIJKE 
ERFGENAMEN VAN LEONORA RHINITA 
AUGUSTA CARTY, 4. DE GEZAMENLIJKE OF 

VERMOEDELIJKE ERFGENAMEN VAN 
NORMA MERCEDES CARTY, 5. DE 

GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN 
FRANCISCO HENDRICO CARTY, TE WETEN: 
1. INES FRANCISCA CARTY EN 2. GODWIN 
MIGUEL CARTY EN 6. DE GEZAMENLIJKE OF 
VERMOEDELIJKE ERFGENAMEN VAN 
DANIEL ANTHON CARTY, allen zonder 
bekende- en/of vaste woon-of verblijfplaats op 

St. Maarten of elders, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 15 november 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
1. WHILMA ULRICA CARTY, 2. VEDA 
VIVIANA VERONICA CARTY EN 3. EDUARD  

ALFONSO RODRIGO CARTY, allen ten deze 
gedomicilieerd aan de Union Road 120-C te Cole 
Bay en gemachtigd de advocaat dhr.  E. I. 
Maduro 
AR 132/22 – SXM202200873  

 

 
 
 
 

 
 

OPROEPING 
 

 

Bij exploot dd. 18e augustus 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier.  
Opgeroepen: de naamloze vennootschappen 
naar vreemd recht 1) GRH Development 

Incorporated, 2) GRR Holdings 
Incorporated en 3) Rio Rojo Developments 
LTD, allen gedomicilieerd ten kantore van de 
vennootschap naar vreemd recht GetAways 

Resort Management hodn GEO Holiday 
International, kantoorhoudende aan de 235 
East Warm Springs Road, Suite 108, Las Vegas, 

Verenigde Staten van Amerika, aldaar,  
om op dinsdag, 13e december 2022 te 08:30 
uur voormiddags ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 
aan de Front Street # 58 te Philipsburg te 
verschijnen,  
om op de vordering van de naamloze 

vennootschap Guy Estate N.V., gevestigd  op 
St. Maarten te antwoorden. (SXM2022-856, 
SXM2022-854, SXM2022-857) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of June 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%. 
Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.21.3 million due to the higher base 
amount upon which it is calculated.1 Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit (CDs) 
increased by NAf.12.0 million because the commercial banks subscribed for a higher amount during the weekly 
auctions of CDs with a maturity of two weeks.   
 
Base money2 dropped by NAf.56.6 million due to a decrease in both the current account balances of the 
commercial banks (NAf.36.0 million) and currency in circulation (NAf.20.6 million). The decrease in the current 
account balances was primarily the result of the withdrawal of dollar balances by the commercial banks at the 
Bank, the increase in the required reserves, and the net purchase of CDs. In addition, transfers by Gi-Ro 
Settlement Holding (GSH N.V.) towards its account at the Bank contributed to the decrease in the current 
account balances. The decrease was moderated, however, by the net sale of foreign exchange by the commercial 
banks to the Bank and the transfers by PSB Bank N.V. (Postspaarbank), 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” decreased by NAf.5.1 million mainly because of the decline 
in the deposits of the commercial banks in Bonaire at the Bank. However, the decrease was mitigated by the 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 30-Jun-22 31-May-22 Liabilities 30-Jun-22 31-May-22

Claims on nonresidents 4,437.2 -98.2 Liabilities to nonresidents 232.9 -5.1

Gold 1,367.3 -16.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 232.9 -5.1

Official reserves 3,069.9 -81.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 625.8 4.1 Domestic liabilities 3,604.4 -68.5

Currency in circulation 546.4 -20.6

Claims on the government 275.2 0.3 Government deposits 192.8 -16.0

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 181.5 1.8

Government agencies and institutions 275.1 0.3 Government of Sint Maarten 10.8 -17.8

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 2,576.7 -2.6

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 706.9 -36.0

Certificates of Deposit 308.0 12.0

Required reserves 1,561.8 21.3

Claims on other sectors 350.6 3.9 Liabilities to other sectors 288.4 -29.2

Other assets 350.6 3.9 Deposits of other residents 227.6 -30.2

Other liabilities 60.9 1.0

Capital and reserves 1,225.7 -20.5

Total assets 5,063.0 -94.2 Total liabilities 5,063.0      -94.2

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

(millions of NAf.)
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increase in deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) due to the payment of 
interest on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State and of the Central Bank 
of Aruba at the Bank. 
 
The net position of the governments at the Bank worsened by NAf.16.0 million due to a decrease in the deposits 
of Sint Maarten (NAf.17.8 million), mitigated by a slight increase in the deposits of Curaçao (NAf.1.8 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, including the Princess Juliana International 
Airport, and interest payments to the Dutch State. Funds received from the trust fund at the World Bank related 
to the reconstruction, however, moderated the decrease in the deposits of Sint Maarten. The increase in the 
deposits of Curaçao came mainly from the transfer of license fees collected by the Bank in the month of May 
2022. The payment of interest to the Dutch State, however, moderated the increase in the deposits of Curaçao. 
 
The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.29.2 million due largely to the transfer of funds abroad 
by a financial institution placed under the emergency rule and the transfers by PSB Bank N.V. towards its 
accounts at the commercial banks. However, an increase in the deposits of the public pension fund of Curaçao 
(APC) and GSH N.V. at the Bank moderated the decrease in this item. The deposits of APC rose as a result of 
funds received from the Dutch Ministry of Finance regarding an annuity loan taken over under the debt relief 
program that is held in the portfolio of APC. Meanwhile, the increase in the deposits of GSH N.V. reflected the 
transfer of funds from its accounts at the commercial banks towards its account at the Bank.   
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.81.9 million, which is 
mainly attributable to the transfer of funds abroad by a financial institution placed under the emergency rule, 
the transactions of the commercial banks in Bonaire, and the withdrawal of dollar balances by the commercial 
banks at the Bank. However, the transactions by the Central Bank of Aruba, the transfer of funds by the World 
Bank, the Dutch Ministry of Finance and a pension fund, and the net sale of foreign exchange by the commercial 
banks to the Bank moderated the decrease in this item.  
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.16.3 million due to the lower 
market value on the balance sheet date compared to the end of May 2022, reflecting primarily the reaction of 
investors on the international financial markets to the Federal Reserve’s interest rate hikes.3 The decrease in 
the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market value 
of the gold stock. 
 
Willemstad, August 5, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 In an effort to contain inflation, the US Federal Reserve increased on June 15, 2022, the target range for the federal funds rate by 0.75 
percentage points to 1.5% - 1.75%.  
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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#076/2021 

 

COLE BAY 
CAPE BAY 

VENUS DR.#22 

C/A387/1991 

C/A388/1991 

 

Public Function 
29-Jul-2022 

 

BP#205/2021 

 

LOWLANDS 
POINT PIROUETTE 
NARMADA LANE #5 

C/A 56/1996 
C/A 175/2010 
C/A 186/2010 
C/A 288/2004 

Residential 

02-Aug-2022 

 

BP#032/2022 

 

COLE BAY 
COLE BAY 

WELFARE RD. #45 

C/A 016/1967 

 
Commercial 

05-Aug-2022 

 

BP#142/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

GUANA BAY 

GUANA BAY RD. #35 

C/A 64/2015 

 

Other 

05-Aug-2022 

 

BP#083/2021 

 

LITTLE BAY 
BELAIR 

OTTER RD. #29 

C/A 113/1987 

 
Residential 

05-Aug-2022 

 

BP#033/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 
DUTCH QUARTER 
PEN PIECE DR.#8 

C/A 121/1974 

 
Residential 

05-Aug-2022 

 

BP#203/2019 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 
WALTER J. A. NISBETH RD. 

#5 

C/A 186/2014 

 

Commercial 

08-Aug-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. 

📍 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/
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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. 38 

 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunications of July 26, 
2022 to establish the prices of 

specific consumer goods that make 
up the basket of goods. (Regulation 
maximum prices basket of goods 

 
 

 
26 juli 2022 

 
 

 
01 augustus 2022 

 

 
 
 

AB 2022, no. 39 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunication of August 
11, 2022 to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 
petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products)  

 
 
 

11 august 2022 

 
 

 
 

15 augustus 2022 

  

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx

