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TERMINATION BANKRUPTCY SUN NAILS 
N.V. 
 
The Court in First Instance of Sint Maarten 
by its decision of August 22, 2016 has 
completed liquidation of the bankruptcy of 

SUN NAILS N.V. 
 
It was not possible to make any payment to 
creditors. 
 
mr. H.A. Seferina, Trustee 

HBN Law 

W.G. Buncamper Road 33 
Philipsburg, St. Maarten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Distribution plan in the bankruptcy of 
the limited liability company Sint 
Maarten Housing N.V. 
 
The distribution plan in the bankruptcy of 
Sint Maarten Housing N.V. has become 

irrevocable. No objections have been raised 
against the distribution plan filed with the 
Registry of the Court in First Instance of Sint 
Maarten on Tuesday, June 14, 2016. 
Partial payment will be made to the admitted 
unsecured creditors. 

 

HBN Law 
Mr. E.R. de Vries (Trustee) 
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AANKONDIGING 

 

In de surseance van betaling van:  

 

Hypnotic Hotel & Entertainment N.V. 

gevestigd te Sint Maarten, 

 

is de voortzetting van de 

crediteurenvergadering vastgesteld op 

dinsdag 4 oktober 2016 om 09.30 

uur. Ter vergadering zal gestemd 

worden over de definitieve verlening van 

de surseance en mogelijk ook over een 

nog te deponeren crediteurenakkoord.   

Crediteuren die hun vordering nog niet 

bij de bewindvoerder hebben ingediend 
worden opgeroepen hun vordering voor 
of uiterlijk op 30 september 2016 bij de 
bewindvoerder ter verificatie in te 
dienen.  
Bewindvoerder, mr. M.R.B. Gorsira  

 

  VanEps Kunneman VanDoorne 

  Harbour View Office Complex B, unit 15 

  Sparrow Road 4 

  Philipsburg 

 

  T +1721 5422 902 

  F +1721 5422 907 

  gorsira@ekvandoorne.com 
  www.ekvandoorne.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 august 
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 A. 
GLOBAL TRUCKING & HEAVY 
EQUIPMENT NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 32E, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 25 august 

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 
Khrakorsky, Vadim  voorheen wonende te 
Rhine Road 149, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 august 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 1 august 
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 
AIRPORT LIQUOR SERVICES NV voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  3 
june 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 1 august 
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 Laram 
NV DBA La Rosa Too Restaurant  
voorheen wonende te Cinnamon Grove 
25/26, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 13 may 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 1 
september 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 
ARNIA INSURANCE & CONSULTING 
SERVICES NV voorheen wonende te BUSH 
ROAD 60A, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  17 august 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 25 august 
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 Latin 
Sugar NV  voorheen wonende te Welfare 
Road 12 Apt B2-6, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 2 
september 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 
ATALAC RETAIL NV voorheen wonende te 
BUSH ROAD C/O FOOD CENTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 

august 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 1 august 
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 Le 
Saint-Geran NV  voorheen wonende te 
Frontstreet 117, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 29 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 18 august 
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 AU 
TEMPS DES FLEURS II NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 68, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 

august 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 18 august 
2016, 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 Marine 
Time NV  voorheen wonende te 
Oysterpond 40, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 august 2016, 
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  
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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 august 
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 
AUSTRIE, KENT voorheen wonende te 
MESSAPLE ROAD 29, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

july 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 15 
september 2016, 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 

Mascarin, Telesforo Anthony  voorheen 
wonende te Webber Place 40 Grosse 
Point Shores 48236, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
2016, 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  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 august 
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 AVALON 
CONSULTING NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 62, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 august 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 25 august 
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 
Naughton, Joseph Edward  voorheen 

wonende te Rhine Road, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
august 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 9 
september 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 
AZALEE NV voorheen wonende te 
OLDSTREET 196, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  9 september 
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 29 august 
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 Neil-
Rosset Isabelle  voorheen wonende te 
Amazone Road 1A Lowlands, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
february 2015, 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 18 august 
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 BANOO 
ENTERPRISES NV DBA HAVEN voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 101, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 2 
september 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 
New York Nails NV  voorheen wonende te 
Bush Road 77, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 13 
september 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 
BARCLAY'S CARIBBEAN PROPERTIES NV 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 89, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
september 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  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 august 
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 
Offshore Experience NV  voorheen 
wonende te Welfare Road 7, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
august 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 13 
september 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 
BARESTENT NV ORCHIDS BAR voorheen 
wonende te MAHO BEACH HOTEL LOBBY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
september 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  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 29 august 
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 Ottley, 
Therese Patricia  voorheen wonende te 7 
MT Seline 33 French Quarter, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 3 
june 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 1 
september 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 BARKSDALE COMPANY LTD voorheen 
wonende te SUNDIAL ROAD 3, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 31 august 
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 
Panoramic Car Rental NV directeur 
Hussein Mohamed  voorheen wonende te 
Airport Road 108 Unit 2, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 
august 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 25 august 
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 
BARNES, FRANCINE voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 august 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 9 
september 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 
Parabeauty NV DBA Caribbean Steel 
Design  voorheen wonende te Middle 
Region Road 2, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 2 september 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 11 august 
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 
BATISTA VENTURA, RAFAEL ANTONI 
voorheen wonende te TASSEL ROAD 22, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
july 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 31 august 
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 Patula 
NV  voorheen wonende te Simpson Bay 
Road Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 31 august 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 18 august 
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 
BAUTISTA JUSTO, JOSE DBA JOSE 
CONSTRUCTION voorheen wonende te LB 
SCOT ROAD 62, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 august 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 18 august 
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 Peggy 

Enterprises NV  voorheen wonende te 
Welfare Road 65, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 25 august 
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 
BEHRISCH-BEAUCHAMP, KATHRYN 
voorheen wonende te RHINE ROAD 40, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
august 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 18 august 
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 
Phenicia Company NV  voorheen wonende 
te Orange Grove Road 6, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
august 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 2 
september 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 
BIG TOWN SUPERMARKET NV P.A. LI 
PING CHOR voorheen wonende te BUSH 
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  17 august 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 29 august 
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 Pierre-
Louis, Leroy Albert  voorheen wonende te 
Gibb's Drive 30-C, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 august 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 12 
september 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 
BROCK ENTERPRISES NV DBA FUSION 
RESTAURANT voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 71, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  9 september 
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  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 1 august 

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 
Plantation PIV NV  voorheen wonende te 
Union Road 110-B, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 4 january 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 31 august 
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 
BUILDERS SOLUTION NV DBA QUALITY 
STRUCTURES voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 46 SUITE 7G, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 2 august 

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 
Platinum Car Rental NV  voorheen 
wonende te Suckergarden Road 79, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
june 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 25 august 
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 
BUTTERFIELD, KEN voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 august 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 9 
september 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 

Prefamo NV  voorheen wonende te 
Fronstreet 3 Suite 6, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 8 september 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 13 
september 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 
C.I.E.C. ENGINEERING NV voorheen 
wonende te RHINE ROAD 182, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 

september 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  

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 august 
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 Pro-

Tech Designs & Construction NV  
voorheen wonende te PO Box 390, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 

august 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 18 august 
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 CAFÉ 
ON THE BAY NV voorheen wonende te 
BILLY FOLLY ROAD 3C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 august 
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 
Quadcore Distributors NV  voorheen 
wonende te LB Scot Road 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
july 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 2 august 
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 
CANZIUS, MARTIN DBA CANZO 
PROFESSIONAL WOOD & TILE WORK 
voorheen wonende te WELL ROAD 58 

FISHERMANS APARTMENT, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
september 2013, 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 11 august 
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 
Quadcore Distributors NV  voorheen 
wonende te LB Scot Road 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
july 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 31 august 
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 FLIGHT ACADEMY NV 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 58, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 1 
september 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 
R & F Leasing Company  voorheen 
wonende te Cupe Coy Beach Club A5 
Rhine Road, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 august 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 31 august 
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 
CERALYN RESTAURANT voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD 15, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 2 
september 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 
RainBow Agencies NV  voorheen wonende 
te Bush Road 38C, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 1 
september 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 CHAIRMON ENTERPRISES NV DBA 
SCAVENGERS BEACH BAR voorheen 
wonende te OYSTERPOND 144, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 1 august 

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 Recasa 
Management NV DBA Why Not Cocktail 
Lounge  voorheen wonende te Frontstreet 

2 PO Box 472, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 29 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 1 
september 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 CHIARRA NV DBA JADE 
RESTAURANT voorheen wonende te 
OYSTERPOND BEACH RESORT, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 31 august 

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 Regan-
Yoshida, Hiroko  voorheen wonende te 
Rhine Road 5590, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 august 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 13 
september 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 
CHRISHIR BEVERAGES BV DBA 
NATURE'S JUICE SMOOTHY AND TEAS 
voorheen wonende te RHINE ROAD 162, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
september 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 1 
september 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 
Reid, Carmen Ann Marie  voorheen 
wonende te Blijden Drive 95 Apt 8, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14 
april 2015, 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 13 
september 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 
CIAO RESTAURANTS NV voorheen 
wonende te BILLY FOLLY ROAD 37, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

september 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  

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 1 
september 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 
Remdale Corporation LTD  voorheen 
wonende te PO Box 501, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
august 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 11 august 
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 
CLEGHORN, ANTROY NEWTON voorheen 
wonende te ST MAARTEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
july 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 1 
september 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 
Reyes, Clara DBA L'Odyssee/Urban 
Basics/Johanfry More  voorheen wonende 
te LB Scot Road 47, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 august 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 25 august 
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 
DANILINA, LIDIA voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 august 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 31 august 
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 Transport Services NV  
voorheen wonende te Simpson Bay Road 
Z/N, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 31 august 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 31 august 
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, 
BROCK ANDREW voorheen wonende te 
WILLIAMSPORT PA 17701 1424, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
august 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 31 august 
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 
Richardson Trust Company NV  voorheen 
wonende te Walter J.A. Nisbet Road Z/N, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
august 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 1 
september 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 DAVORENS TRANSPORT NV voorheen 
wonende te OYSTERPOND ROAD 196, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 31 august 
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 Ridac 
LTD  voorheen wonende te Simpsonbay 
Road 8 Apt 9, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 august 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 7 
september 2016, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Lionel 
Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
DE JESUS, CRESCENCIO voorheen 
wonende te DR HUNT APT 8, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  5 
september 2016, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 1 
september 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 NV DBA Print N 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. 19 
august 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 25 august 
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 
DEBENEDITTIS, TONY voorheen wonende 
te RHINE ROAD 149, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 august 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 31 august 
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 Rocco, 
Anthony M  voorheen wonende te 
Westmont Ave. 244, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 august 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 25 august 
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 
DEBRUIN, DAVE voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149 UNIT TW7, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
august 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 18 august 
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 Rogers 
Johanna Dolores als Dir. Van Gletsjer 
DBA One Eleven  voorheen wonende te 
Welfare Road 111, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 18 august 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 25 august 
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 
DEBRUIN, JACK voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149 UNIT TS 8, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
august 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 18 august 
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 Ruffini, 
Alain Pascal  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. 17 august 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 18 august 
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 DHR 
JOHN CALDWELL SHARP DIR. VAN 
CANVAS COMFORTS NV voorheen wonende 
te AQUALINE SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 5 
september 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 Rustic Real Estate & Construction NV  
voorheen wonende te Airport Road 108, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 5 
september 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 12 
september 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 
DOC'S AUTO REPAIR SHOPPE NV 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 116, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
september 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  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 5 
september 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 Rytams NV  voorheen wonende te 
Welfare Road 113C, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 5 september 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 9 
september 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 
DPGN RESTAURANTS NV voorheen 
wonende te FRONSTREET 53, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  8 
september 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 31 august 
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 
Sanchez Mateo, Veronica  voorheen 
wonende te Williams Drive Simpsonbay, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
august 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 18 august 
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 
EASYWAY NV  DBA DANZAS voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 68 UNIT 312, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 11 august 
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 Secret 
Eye Service NV  voorheen wonende te 
Bush Road 55, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 3 august 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 1 
september 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 ELWIN, VICTOR SIEGFRIED M 
voorheen wonende te RICHARDSONS 
DRIVE 5, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  31 august 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 5 

september 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 Sint Maarten Animal Rescue Team 
DBA Smart  voorheen wonende te 

Aquamarine Drive 8, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 5 september 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 18 august 
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 
ENTERTAINMENT PARK NV voorheen 
wonende te WELFARE ROAD 76, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
august 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 1 

september 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 
Soft Touch NV DBA Flip N Dip  N Donuts  
voorheen wonende te Bush Road Z/N, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
august 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 18 august 
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 EZ 
TRADE NV DBA FOOD EXPRESS & SCC 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 27, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
august 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 30 august 
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 St. 
Maarten Angel Real Estate NV  voorheen 
wonende te Front Street 17, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
august 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 9 
september 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 
FAIRFIX CONSTRUCTION NV voorheen 
wonende te FRONTSTREET 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  8 
september 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 1 august 
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 
St.Maarten Carving & Sculpting Art  
voorheen wonende te Frontstreet 9, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 august 
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 FAME 
PRODUCTIONS NV voorheen wonende te 
RHINE ROAD 1 SONESTA RESORT UNIT 
2146, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  17 august 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 30 august 

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 Step by 
Step Fashion NV Dba Manhattan Suite  
voorheen wonende te Frontstreet 108, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
august 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 2 
september 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 
FERLINI NV WINDWARD EQUIPMENT 
AND APPLIANCES voorheen wonende te 
BUSH ROAD Z/N, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 august 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 30 august 
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 Sun of 
Pearl NV  voorheen wonende te 

Frontstreet 8 Unit 5, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 29 august 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 25 august 
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 FOUR 
NINETEEN LTD NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 25, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 august 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 1 august 
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 
Superior Tobacco Holding NV  voorheen 
wonende te Frontstreet 5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
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 13 
september 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 FROG'S BISTROT NV voorheen 
wonende te RHINE ROAD 106 LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
september 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 30 august 
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 Swapna 
NV DBA SM Grace  voorheen wonende te 
Frontstreet 16-1, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 29 august 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 2 
september 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 
GARCIA, CAROLINA voorheen wonende te 
BUSH ROAD 6, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 augsut 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 30 august 
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 Ta-Bou 
NV La Romana ( Airport)  voorheen 
wonende te Frontstreet 37, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
august 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 august 
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 
GARRAWAY, PATRICK WASHINGTON 
voorheen wonende te TIGER ROAD 2, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
august 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 30 august 
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 Tanoe 
NV  voorheen wonende te Frontstreet 42, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29 
august 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 2 
september 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 
GILL, JOSEPH JOHN voorheen wonende te 
BUSH ROAD 12, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 augsut 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 26 august 
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 
Tokolush Charters NV  voorheen wonende 
te Airport Road 12, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 july 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 2 august 
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 
GOBERDAN, HEMWATTIE voorheen 
wonende te PIGEON PEA ROAD, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
june 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 18 august 
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 Total 
Perfection NV  voorheen wonende te 
Welfare Road 46, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 31 august 
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 HAPPY 
GARDEN NV voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD 15, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 august 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 30 august 
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 Tuitt 
Petra  voorheen wonende te Frontstreet 
20, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 29 august 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 7 
september 2016, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Lionel 
Scott deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
HASSEL, VERNON R voorheen wonende te 
WINDWARDSIDE THE BOTTOM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

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

Lionel Scott, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 august 
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 Turtle 
Tours St Maarten NV  voorheen wonende 
te Welfare Road 76 Apt 7, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
august 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 31 august 
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 
HUMMELL, MERCY A voorheen wonende te 
WEST SHERLEY AVENUE 202, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
august 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 13 
september 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 Unique Exclusive Kitchens & 
Bathrooms NV  voorheen wonende te 
Hamster Drive 4, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 september 
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 25 august 
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 
IBRAHIM, DR FAHIM voorheen wonende te 
RHINE ROAD 149, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 august 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 13 
september 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 Urbaez, Lina Altagracia DBA Linette 
Facial and Massage Cent  voorheen 
wonende te Zagersgut Road 60, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12 
september 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 9 
september 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 
IMBALI CENTRE FOR CREATIVE 
MOVEMENT FOUNDATION voorheen 
wonende te LB SCOT ROAD 47, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
september 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  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 

september 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 Van Paridon, Dario DBA Craft Metal 
Aluminium  voorheen wonende te Blijden 

Drive 7, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 12 september 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 9 
september 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 
IMC HOLDINGS NV voorheen wonende te 
LITTLE BAY ROAD 32B, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
september 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  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 29 august 

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 Vicioso 
Jimenez, Maria Magaret  voorheen 
wonende te Gibb's Drive 31, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
august 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 13 
september 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 INCOGNITO RESTAURANTS & 
CATERING voorheen wonende te 
WATERFRONT ROAD 5, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 
september 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 25 august 

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 Vita 
Club NV  voorheen wonende te Rhine Road 
162, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 august 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 18 august 
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 
INNOVATED SOLUTION MANAGEMENT 
NV voorheen wonende te WELFARE ROAD 
40, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  17 august 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 25 august 

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 Viva La 
Vida  voorheen wonende te Rhine Road 
162, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 19 august 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 2 august 
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 ISAAC, 
DUNOLD voorheen wonende te UNION 
ROAD 87, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  1 august 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 25 august 
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 
Warning Consultant Agency NV  voorheen 
wonende te Welfare Road 23, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
august 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 2 august 
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 ISAAC, 
MARCUS voorheen wonende te 
WATERFRONT ROAD 23-F, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
july 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 1 
september 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 
Willy's Bakery NV  voorheen wonende te 
Bush Road 24, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 august 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 2 august 
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 ISLAND 
CONCRETE PRODUCTS NV voorheen 
wonende te THE KEYS LANE 6, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  1 
august 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 2 august 
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 Wood, 
Gilbert Charles  voorheen wonende te 
Point Piroutte 4B, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 6 july 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 31 august 
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 J & B 
ENTERPRISES NV DBA KIWI CAFÉ 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 23, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
august 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 18 august 
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 Ye Did 
It Unto me  voorheen wonende te Mount 
Pele Road 14, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 june 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 18 august 
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 JLB 
DIFFUSION NV voorheen wonende te 
WELFARE ROAD UNIT 68 24-A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

august 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 2 august 
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 York, 

Jannie Elizabeth DBA The Choices That 
We Take  voorheen wonende te 
Suckergarden Road 161, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 1 
august 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 1 august 
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 
JUNIORS LOBSTER HOUSE voorheen 
wonende te FRONTSTREET 69, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 

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 5 august 
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 Young 

And Vibrant NV  voorheen wonende te 
Backstreet Plaza 21, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 june 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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In de surseance van betaling van: 

 

JMC Investments Holdings International N.V. 

gevestigd te Sint Maarten, 

 

is de voortzetting van de crediteurenvergadering vastgesteld op dinsdag 4 oktober 2016 om 

09.30 uur. Ter vergadering zal gestemd worden over de definitieve verlening van de surseance 

en mogelijk ook over een nog te deponeren crediteurenakkoord. 

 

Crediteuren die hun vordering nog niet bij de bewindvoerder hebben ingediend worden 
opgeroepen hun vordering voor of uiterlijk op 30 september 2016 bij de bewindvoerder ter 

verificatie in te dienen. 
 

Bewindvoerder, mr. M.R.B. Gorsira 

VanEps Kunneman VanDoorne 

Harbour View Office Complex B, unit 15 

Sparrow Road 4 

Philipsburg 

 

T +1721 5422 902 

F +1721 5422 907 

gorsira@ekvandoorne.com 
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No. 207-16/MB 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 

 
Ligia Marijke Ilse STELLA werkzaam bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, wordt voor 
de duur van haar dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 

 
Artikel 2 

 

De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving, waarmee het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
met de handhaving en uitvoering is belast. 

Artikel 3 
  

Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de 

buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de 
Minister van Justitie verslag uit over: 

 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; 
 het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard 
van die klachten. 

                                                                                                                                       

Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.  
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
                                                                                  Philipsburg, 

 
De Minister van Justitie, 
 
11/07/2016 
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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                                                                                                                   No. 326-16MB/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 
 

Laziza Zaira TIELEN werkzaam bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, wordt voor de duur 
van haar dienstverband aangesteld als buitengewoon agent van politie en beschikt over de 
bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie. 

 

Artikel 2 
 
De buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 

strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving, waarmee het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
met de handhaving en uitvoering is belast. 
 

Artikel 3 
  

Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wiens verantwoordelijkheid de 

buitengewoon agent van politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam is, brengt per kwartaal aan de 
Minister van Justitie verslag uit over: 

 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; 
 het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewoon agent van politie en de aard 
van die klachten. 

                                                                                                                                      

Artikel 4 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.  
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
Philipsburg, 

 
De Minister van Justitie, 
 
11/07/2016 
 
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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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN 
INFRASTRUCTUUR 

 

 
                                                23 augustus 2016      NR: 2016/1889  

   
 
in overweging genomen hebbende:  
 
- dat onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan 

beschikkingen te nemen; 
- dat een bestuursorgaan een algemeen mandaat kan verlenen; 
- dat de Minister van VROMI ingevolge artikel 64 van de Bouw- en woningverordening (AB 2013, 
GT no. 136), artikel 18 van de Hinderverordening (AB 2013, GT no. 139), artikelen 35 en 51 van 

de Landsverordening afvalwater (AB 2013, GT no. 142) en artikel 36 van de Afvalverordening (AB 
2013, GT no. 135), bevoegd is handhavend op te treden in het geval van de overtreding van 
verplichtingen uit de betreffende verordeningen.  

- dat het omwille van de efficiëntie binnen de organisatie wenselijk is de secretaris generaal van 
het Ministerie van VROMI algemeen mandaat te verlenen, teneinde namens de Minister van VROMI 
genoemde handhavingsbevoegdheden uit te oefenen; 
- dat het omwille van de efficiëntie binnen de organisatie tevens wenselijk is dat de secretaris 
generaal in voorkomende gevallen onder-mandaat verleent aan het hoofd van de Dienst Inspectie 
van het Ministerie van VROMI; 

- dat het wenselijk is het algemeen mandaat met terugwerkende kracht te verlenen, vanwege het 
ontbreken van een geldig mandaatbesluit sinds 12 september 2013. 
       
 
gelet op:  
 

- artikel 22 van de Staatsregeling; 

- artikel 64 van de Bouw- en woningverordening (AB 2013, GT no. 136);  
- artikel 18 van de Hinderverordening (AB 2013, GT no. 139); 
- artikel 35 en artikel 51 van de Landsverordening afvalwater (AB 2013, GT no. 142);  
- artikel 36 van de Afvalverordening (AB 2013, GT no. 135); 
 

HEEFT BESLOTEN:  
Artikel 1 

 
1. Aan de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI mandaat te verlenen tot het 
uitoefenen van alle bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheden die volgen uit  de Bouw- en 
woningverordening, de Hinderverordening, de Landsverordening afvalwater en de 
Afvalverordening.  
2. Deze gemandateerde bevoegdheid aan de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, als 

genoemd in het eerste lid, tevens laten inhouden de bevoegdheid om onder-mandaat te verlenen 
aan het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI.    
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Ministeriële Beschikking van:                                                                         NR: 2016/1889 
 

Artikel 2 
 
1. De Minister van VROMI blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen, en 
kan het mandaat aan de secretaris generaal te allen tijde weer intrekken. 
2. Een door de secretaris generaal binnen de grenzen van zijn gemandateerde bevoegdheid 

afgegeven beschikking, alsmede een door het hoofd van de Dienst Inspectie binnen de grenzen 
van zijn onder-gemandateerde bevoegdheid afgegeven beschikking, geldt als een beschikking van 
de Minister van VROMI. 
3. Een krachtens (onder-)mandaat afgegeven beschikking vermeldt dat het namens de Minister 
van VROMI is genomen. 

4. Van beschikkingen afgegeven op grond van (onder-)mandaat als bedoeld in artikel 1, wordt een 
afschrift verzonden aan de Minister van VROMI. 

 
Artikel 3 
 
1. Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, treedt 
zijn aangewezen plaatsvervanger voor de duur van de afwezigheid of verhindering in zijn plaats. 
2. Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van 
VROMI, vloeit de bevoegdheid om in onder-mandaat beschikkingen af te geven weer terug naar de 

secretaris generaal van het Ministerie van VROMI.    

 
Artikel 4 
 

1. Elk in mandaat afgegeven beschikking wordt als volgt ondertekend: 

‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 

namens deze, 
de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI,’ 
 

2. Elk in onder-mandaat afgegeven beschikking wordt als volgt ondertekend: 

‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
namens deze, 
de secretaris generaal van het Ministerie van VROMI, en in uitvoering op grond van onder-

mandaat, het hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI,’.  

 
Artikel 5 

 
1. De secretaris generaal van het Ministerie van VROMI houdt een beschikkingenlijst bij van de in 
mandaat afgegeven beschikkingen. 
2. De hoofd van de Dienst Inspectie van het Ministerie van VROMI houdt een beschikkingenlijst bij 

van de in onder-mandaat afgegeven beschikkingen. 
2. De secretaris generaal van het Ministerie van VROMI dient aan de Minister van VROMI in ieder 
geval eenmaal per zes (6) maanden verantwoording af te leggen over de uitoefening van de 
krachtens (onder-)mandaat afgegeven beschikkingen. 
  
Artikel 6 

 
Deze beschikking treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 12 september 2013. 
 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst  

Philipsburg, 

 
Minister van Volkshuisvesting, RuimtelijkOrdening,  

Milieu en Infrastructuur  
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    Telecommunication 

 
 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT -  MORATORIUM ON CAR RENTALS 

 
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, hereby informs the 

general public of the following as it pertains to car rental licenses. 

 

1. Since there already exists a sustainable and reasonable fulfillment of the need of car rental 
licenses on Dutch Sint Maarten, and thus to prevent further saturation, a decision has been 
taken by the Minister of TEATT, to immediately re-instate the moratorium on car rental 
licenses.  
The moratorium will therefore be re-instated effective the date of approval by the 

honorable Minister of TEATT and will affect: 
a. New applications for car rental licenses; 
b. New Requests for fleet expansions. 

 
2. In compliance with article 21 and 22 of the Landsverordening Personenvervoer, all car 

rental companies operating on Dutch Sint Maarten are prohibited from using French license 
plates. 

 
The moratorium goes into effect as of September 16, 2016. 
 

Copies of the policy may be obtained via the Government website www.sintmaartengov.org 

located under the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport & Telecommunication, via the 

Department of Economic Affairs, Transportation & Telecommunication “Policies” and the National 

Gazette. 

 

 
MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    Telecommunication 

 

 
 

 

MORATORIUM ON CAR RENTALS 
  

 

1. PURPOSE 
This policy reinstates the moratorium on car rental licenses, including car rental fleet expansions. 
 

2. APPLICATION 
This policy applies to all new applications for car rental licenses and car rental fleet expansions.  
 
3. LEGAL AUTHORITY 
Car Rental licenses are governed by (1) the National ordinance on Public Transportation 
(“Landsverordening Personenvervoer”), (2) the island decree of August 24, 1970, and (3) this 

policy amendment. 
 
4. GOALS & PRINCIPLES 
In accordance with article 10a of the National Ordinance on Public Transportation 
(‘Landsverordening Personenvervoer) the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and 

Telecommunication (TEATT/ TEZVT) is of the opinion that there already exists a sustainable and 
reasonable fulfillment in the need for car rental licenses on Dutch Sint Maarten and therefore it is 

deemed necessary to re-instate the moratorium for rental cars.  
 
5. POLICY 
The Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication is of the opinion that in 
light of the general interest, it is necessary to re-instate the moratorium on car rental licenses, as 
the market for car rental licenses is already saturated.  
 

The moratorium goes into effect as of September 16, 2016 and outlines the following: 
 

3. Since there already exists a sustainable and reasonable fulfillment in the need for car 
rental licenses on Dutch Sint Maarten and thus to prevent further saturation of this 
market, a decision is taken by the Minister of TEATT, to immediately re-instate the 
moratorium on car rental licenses.  

 
The moratorium will therefore be re-instated effective the date of approval by the 
honorable Minister of TEATT and will affect: 

c. New applications for car rental licenses; 
d. New requests for car rental fleet expansions. 

 
4. In compliance with article 21 and 22of the Landsverordening Personenvervoer, all car 

rental companies operating on Dutch Sint Maarten are prohibited from using French license 
plates. 

5. The department of Economic Licenses and the Control department are responsible for the 
monitoring of this moratorium. 

 
The public will be notified of any changes via the local media and the government website 
www.sintmaartengov.org and the National Gazette. 

 
 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 
 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of August 2016, the Bank kept the reserve requirement percentage unchanged 
at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.6.0 million due to the 

lower base amount1 upon which it is calculated. On the bi-weekly auctions of certificates of deposit 
(CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. The amount of outstanding CDs, 
therefore, remained the same.  

 
Base money2 rose by NAf.98.4 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.105.9 million), mitigated by a decrease in the currency in circulation 
(NAf.7.5 million). The increase in the current account balances was due mainly to transfers by the 
government of Curaçao from its account at the Bank towards its accounts at the commercial 
banks, debt service payments by the Dutch State Treasury Agency (DSTA) on debt taken over 
from the former Netherlands Antilles and the former Island Territory of Curaçao as part of the debt 

relief, and the drop in the required reserves. The payments by the DSTA also explain the increase 
of NAf.12.0 million in the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet. In 
addition, the Bank provided short-term liquidity to the commercial banks during the month of 
August 2016, reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.26.6 

million.  
 

                                                           
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-Aug-16 31-Jul-16 Liabilities 31-Aug-16 31-Jul-16

Claims on nonresidents 3,665.3 -12.6 Liabilities to nonresidents 452.4 -0.8

Gold 985.2 -24.6 Deposits of nonresidents in foreign currency 452.4 -0.8

Official reserves 2,663.7 12.0

Other 16.4 0.0

Domestic assets 676.8 19.5 Domestic liabilities 2,938.4 31.4

Currency in circulation 456.6 -7.5

Claims on the government 0.1 0.0 Government deposits 421.0 -56.1

Government paper in portfolio 0.1 0.0 Government of Curacao 329.7 -54.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 25.5 -1.8

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 186.5 26.6 Liabilities to deposit money banks 1,941.4 100.0

Current account balances 186.5 26.6 Current account balances 595.5 105.9

Certificates of Deposit 234.7 0.0

Required reserves 1,111.2 -6.0

Claims on other sectors 490.2 -7.1 Liabilities to other sectors 119.4 -5.0

Other assets 490.2 -7.1 Deposits of other residents 62.9 -7.4

Other liabilities 56.4 2.4

Capital and reserves 951.3 -23.7

Total assets 4,342.0 6.9 Total liabilities 4,342.0       6.9

 August 2016
(millions of NAf.)
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The net position of the government with the Bank declined by NAf.56.1 million caused primarily by 
the transfer of funds from the account of the government of Curaçao at the Bank towards its 
accounts at the commercial banks. 
 
The item “Liabilities to other sectors” declined by NAf.5.0 million mainly as a result of payments 
made by USONA3 to abroad regarding the construction of the new hospital in Curaçao. 

Furthermore, the item “Claims on other sectors” decreased by NAf.7.1 million due to license fees 
collected from the commercial banks by the Bank. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.24.6 million as a 
result of a lower market value at the balance sheet date compared to the end of July 2016. The 
decrease 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, September 19, 2016 
 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
3
 USONA is the organization in charge with the coordination of the construction of the new hospital in Curaçao. 
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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 

AB 2016, no. 48 Besluit van 13 september 2016 tot 
afkondiging van de Rijkswet van 23 
augustus 2016 houdende 

bepalingen omtrent de verlening 
van visa voor de toegang tot de 
landen van het Koninkrijk 
(Rijksvisumwet) 

 

13 september 2016 Op een bij 
koninklijk besluit te 
bepalen tijdstip 

AB 2016, no. 49 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 1ste 
september 2016 tot vaststelling van 
de eisen van bekwaamheid waaraan 
een aanvrager van een rijbewijs 
moet voldoen, alsmede ter instelling 
van de Commissie Examenrijbewijs 

en ter vaststelling van haar 
samenstelling en werkwijze 
(Landsbesluit inrichting rijexamens) 

20 september 2016 02 november 2016 

 

 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

- - - - 

  

 

 
 
 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 
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Het vinden van wet- en regelgeving via de 

government website 

 

1 Ga naar: 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/
Pages/Search-Engine-St.-Maarten-Laws-Database.aspx  
 

 
 
 
 

  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Search-Engine-St.-Maarten-Laws-Database.aspx
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Search-Engine-St.-Maarten-Laws-Database.aspx
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2 Zorg ervoor dat u weet wat de citeertitel is van de 
regeling of dat u een woord kent die in de regeling 
voorkomt, bijv. Luchtvaart.  
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3 Klik vervolgens op search 
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4 Zoek naar de door u gewenste regeling 
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6 Klik op details om de gewenste regeling in te zien en klik op ok 
in het pop-up scherm 
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7 De door u gezochte regeling is nu zichtbaar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bovenstaande methode verdient de voorkeur boven Google. 
Google kan verouderde regelingen laten zien terwijl de meest 

recente versies op de government website staan. Voordat u 

contact opneemt met JZ&W verzoeken wij u vriendelijk eerst via 
de government website naar de regeling te zoeken. Is het niet op 

de website zichtbaar, dan kunt u contact opnemen met JZ&W. 
 


