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Beste lezer, 
 
Dit is de laatste Landscourant voor het jaar 
2014. De eerstvolgende Landscourant zal 
worden uitgegeven op 9 januari 2015. 
Publicaties kunnen worden aangeboden tot 
uiterlijk 6 januari 12:00 uur 
 
Het team Landscourant  wenst u fijne dagen 
toe.  
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Westminster Investment Company 
In Liquidatie, gevestigd te Sint Maarten 

 
De vereffenaar van Westminster Investment Company 
N.V., in liquidation., statutair gevestigd te St. Maarten, 
met adres John Soloman Gibbs Road nr. 1, Ebenezer 
Estate, Philipsburg, St. Maarten, geregistreerd met de 
Kamer van Koophandel & Nijverheid te St. Maarten met 
registratie nummer 5058, geeft te kennen dat de N.V. op 

15 december, 2014 is ontbonden, dat hem  niet is 
gebleken van enige gaten of schulden, en dat de N.V. is 
opgehouden te bestaan per 24 december 2014. 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 PICCOLA TRIESTE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET 103, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
28 november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan THE SAVING PIT N.V. voorheen wonende te JOBCO 

PLAZA WAREHOUSE # 3, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 17 december 2014, 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 ARNO 
MARINE SXM N.V. voorheen wonende te LA  

PALAPA CENTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
18 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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 C.I.E.C. 
CONTRACTING N.V. voorheen wonende te RHINE  
ROAD LOT # 128, CUPECOY YACT CLUB, thans  

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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 CARCIA  

N.V. voorheen wonende te WELFARE ROAD COLE  
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 DESCHAMPS, FLOR ANGELA voorheen wonende te 

NARROW DRIVE # 1, ORANGE GROVE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, 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 CONNIE'S CASUAL CONCEPT N.V. voorheen 
wonende te JOBCO PLAZA WAREHOUSE # 12, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 december 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 FARHESS SEAFOODS N.V. voorheen wonende te 
LOCUS STREET # 31, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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 ZEN 
THERAPIES N.V. voorheen wonende te WELFARE  
ROAD 130, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d.  18 november 2014, door de Ontvanger te  

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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  
UNIVERSAL PRIVATE FUND FOUNDATION  
voorheen wonende te WELFARE ROAD 65, COLE  
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 november 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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 ACTIVITIES 4 YOU N.V. voorheen  
wonende te RHINE ROAD # 9, CUPECOY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 november 2014, 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 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FASHION ON THE BEACH N.V. voorheen wonende 
te BACK STREET # 110-D, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 PEDRO'S MAINTANCE N.V. voorheen wonende te 

LOCAS TREE DRIVE # 2, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
10 december 2014, 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 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SWAMI COORPORATION N.V. voorheen wonende te 
BACK STREET # 94, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 december 2014, 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  
NANKMAN JOHANNES HENRICUS F. voorheen  

wonende te LOCAS TREE DRIVE # 1, ORANGE  
GROVE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 december 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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 SPANN 
CRAIG FRANKLIN voorheen wonende te FAN  
CORAL ROAD # 29, BEACON HILL, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 december 2014, 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 SLOAN 

GALLERY N.V. voorheen wonende te UNION ROAD  
# 29, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
18 november 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 HOTEL RESTAURANT SUPPLY (HRS) N.V. 
voorheen wonende te LOCAS TREE DRIVE # 1, COLE 

BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 december 2014, 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 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SOUTH AMERICA CONSTRUCTION  & MATERIALS 

N.V. voorheen wonende te CAY BAY ROAD # 8, CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 november 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 december 2014, 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 RV HYDRAULIC REPAIR N.V. voorheen wonende te 
A. TH. ILLIDGE ROAD 15, LPQ, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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  
BOINOTRE BILLY voorheen wonende te NARROW 

DRIVE # 5, ORANGE GROVE, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  26 november 2014, door de Ontvanger  
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 december 2014, 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 HUNT-

EVANS PURA CONCEPTION voorheen wonende  
te AARON JACOBS DRIVE # 78, CAY BAY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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  

FITNESS EXCHANGE N.V. DBA FX BOWLING  
CENTER voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD  
# 117, MADAME ESTATE, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

20 oktober 2014, 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 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MOLANO N.V. DBA NELCY XPRESSION voorheen 
wonende te BACK STREET # 19-B, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 december 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, 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 TOUSSAINT VICANSON voorheen wonende te 

WELFARE ROAD 65, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
november 2014, 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 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RODRIQUEZ, JUAN B. voorheen wonende te 
CANNEGIETER DRIVE # 62, CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
10 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 december 2014, 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 ISAAC 
FREDERIC voorheen wonende te AARON JACOBS  

DRIVE # 195, CAY BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
19 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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  
MIRAND CENOR voorheen wonende te NARROW  
ROAD # 3-B, ORANGE GROVE, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  26 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 16 december 2014, 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 CHU'S 

COMPANY LIMITED N.V., DBA DOLLAR  
APPLIANCES voorheen wonende te FRONTSTREET  
105, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

28 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan TANISHKA N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 2, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
12 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BAKER, WELTON WYNERIGHT DBA CREOLE FOOD 

SNACK BAR voorheen wonende te BACKSTREET # 188, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ALORY ENTERPRISES N.V. DBA THEZE AND 
THOZE voorheen wonende te FRONTSTREET # 7 UNIT 

2-B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, 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  
FASHION FOR YOU N.V. voorheen wonende te  
JORDAN ROAD # 132, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 december 2014, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David  
Atoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan LAKHAN  
INDIAN CUISINE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 12-14, PHILIPSBURG, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  

Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 december 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David  
Atoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan CALL@HOME  
N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET # 5  

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

05 december 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FASHION ON THE BEACH N.V. voorheen wonende 
te BACKSTREET # 110-D, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
08 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan OPTIONS N.V, voorheen wonende te FRONTSTREET 

# 139, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 

van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ROBINSON, CORINE JOAN voorheen wonende te 
BACKSTREET # 115, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David  
Atoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SENGEL 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 106, PHILIPSBURG, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 17 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David  
Atoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan SILVER 
TRADITIONS INT. N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 31-B, PHILIPSBURG, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  05 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio 
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan BRUNO-
CHRISTOPHER, MARIA voorheen wonende te  
NARROW DRIVE # 56, ORANGE GROVE, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  05 december 2014, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan STYLE-X-CHANGE N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 135, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
12 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 17 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Atoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan ARCHER, ROXANNE PATRICIA AGNES voorheen 

wonende te GROUNDDOVE ROAD # 2, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 december 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Atoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 december 2014, 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 LIMBORGH, ARIE VAN voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD # ROOM 6402 ATRIUM BUILDING  APP. 
402, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 december 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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 POWER BOATS N,V. voorheen wonende 

 te WELFARE ROAD # 16 UNIT 9, COLE BAY,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio 
Boasman deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan HENDERSON,  

KAYE MERCIA voorheen wonende te ORANGE  

GROVE ROAD # 23 A, COLE BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  05 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MR.  

NIRMAL HIRANAND RAMCHANDANDANI DIR.  
OF KANESHKA N.V. DBA KUKI GIFT SHOP  
voorheen wonende te FRONT STREET # 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
21 november 2014, 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 08 december 2014, 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 GASPARD, WILNER voorheen wonende te UNION 
ROAD # 14-A, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
december 2014, 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 05 december 2014, 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 BLOOMING BASKETS N.V. voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD LA PALAPA Z/N, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 december 2014, 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 08 december 2014, 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 JEAN LOUIS, CHANTAL voorheen wonende te 
UNION ROAD # 8, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio 
Boasman deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan LEONEL 
SONEL voorheen wonende te NARROW DRIVE  

# 3, ORANGE GROVE, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
05 december 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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  

SAWDUST N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD # 2 B, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
05 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Antonio 
Boasman deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
AMERICAN GOURMET B.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA UBIT 4 & 5,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

04 december 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 december 2014, 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 HOME CARE SERVICES N.V. voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD LA PALAPA # 7 & 8, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 december 2014, 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 08 december 2014, 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 BEST BAZAR N.V. voorheen wonende te UNION 

ROAD # 10, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 december 
2014, 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 08 december 2014, 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 ISTRIA RESTAURANT DBA DARIO RESTAURANT 
voorheen wonende te UNION ROAD PORT DE 
PLAISANCE, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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 
MOGASSIS CORPORATION N.V. voorheen  

wonende te WELFARE ROAD # 115, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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  

SURIN, ALTONY voorheen wonende te BUSH  
ROAD # 26, CUL DE SAC, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
21 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  
SHANTAL'S DREAMN N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 71, COLE BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 2014, 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 08 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan BLACKMAN-BROWNE, ESTHER OVIETA LOUISA 
voorheen wonende te NILE ROAD # 5B, MAHO, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 december 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 08 december 2014, 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 PIZZA COLE BAY N.V. voorheen wonende te UNION 

ROAD # 110-D, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan CARIBBEAN MEDIA & ENTERTAINMENT voorheen 
wonende te PUERTA DEL SOL PLAZA, WELFARE ROAD 

# 68, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
COMFORT ENGINEERING N.V. voorheen wonende 

te UNION ROAD # 125, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  04 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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 GENERAL CONTRACTORS N.V. DBA AS 

S.G.C. N.V. voorheen wonende te BUTTERCUP ROAD  
# 38, SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

21 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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 N.V. 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 102,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
19 november 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SINGH, DHARMINDER voorheen wonende te RHINE 
ROAD # 1, LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 

aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan THERESA INVESTMENTS N.V. voorheen wonende te 
JORDAN ROAD # 42, LOWLANDS, thans zonder 

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

03 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 

van 04 december 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan CHAMPAGNE MANAGEMENT N.V. DBA OCEAN 
CLUB BAR AND GRILL voorheen wonende te RHINE 
ROAD # 17, LOWLANDS, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  
ALBERTINE ELFANIES IANTHE voorheen wonende  

te ALMOND GROVE ROAD # 139, COLE BAY,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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 TUMUK 

HUMAK N.V. voorheen wonende te CARROT ROAD 
# 45, SOUTH REWARD, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 november 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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 LEWIS 
ANDREW voorheen wonende te NARROW DRIVE  
# 43, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
26 november 2014, 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 03 december 2014, 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 ISLAND BUNKERING N.V. voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD # 2, POINT BLANCHE, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 december 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 08 december 2014, 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 DIAS, SHIRLEY voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 1, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
05 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 december 2014, 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 RICHARDSON, IVAN LEONARD voorheen wonende 
te OVER THE BANK LANE 5, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 juni 2010, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 december 2014, 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  
TURQUOISE BLUE WATER N.V. voorheen  

wonende te DOLLISON'S DRIVE # 38, CUL DE  
SAC, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift  
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21  
november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 

Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  

TROPICAL MOODS N.V. DBA THE JERK GRILL & 
BAR voorheen wonende te BUSH ROAD # 66, CUL  
DE SAC, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 november 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  
BAVIUS, HENDRIKUS OBIAS voorheen wonende te  
ZO ZO MORAN ROAD # 137, COLE BAY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 december 2014, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 december 2014, 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 ROJUANSA N.V. DBA QUIZNOS voorheen wonende 
te N. DEBROT STREET UNIT # 6, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 december 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

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

van 05 december 2014, 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 CAINES, GUSTAVO TARCICIUS voorheen wonende 

te ARCH ROAD # 20, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
03 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, 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 WU, MEIQIU voorheen wonende te 
C.CANNEGIETER STREET # 77, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 december 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  
REALTY WORLD N.V. voorheen wonende te  

WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  20 november 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  

JOSEPH, AUGUSTIN voorheen wonende te  
ZO ZO MORAN ROAD # 2, COLE BAY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  08 december 2014, 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 05 december 2014, 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  
CORREA GONZALEZ MARIO HERMAN voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD # 28, SIMPSON BAY,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 december 2014, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, 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 HANWANI N.V. voorheen wonende te FRONT 
STREET # 137, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
november 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 03 december 2014, 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 RICHNIEL INVESTMENT COMPANY N.V. voorheen 

wonende te WALTER NISBETH ROAD # 45-A, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 december 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, 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 BEACH MART TELEVISION N.V. voorheen wonende 
te FRONT STREET # 72, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
01 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  
DORSET, MARGARETH ELISABETH voorheen  

wonende te WYOMING STREET # 8, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 december 2014, 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 05 december 2014, 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  
EUROPEAN PLUMBING COMPANY voorheen  

wonende te AIRPORT ROAD # LA PALAPA,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
01 december 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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 PETERS 
MARGRIET voorheen wonende te WYOMING  
STREET # 8, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d.  08 december 2014, door de Ontvanger  

te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen  

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 04 december 2014, 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 ADVANCED COMMUNICATIONS AND 
TECHNOLOGY INF. SERV. DBA ACTIS voorheen 

wonende te C.CANNEGIETER STREET # 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  , door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 05 december 2014, 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 CENOU CENOU CONSTRUCTION N.V. voorheen 

wonende te BILL BILL DRIVE # 27, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 december 2014, 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 05 december 2014, 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 SV 
DEVELOPMENT N.V. voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD # LA PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 december 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 09 december 2014, 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  

LOCALAV N.V. voorheen wonende te WELFARE  
ROAD # 20, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 december 2014, 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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 No. 454-14MB/JUS  

 

  
 

BESCHIKKING VAN DE 24ste DECEMBER 2014 
MINISTER VAN JUSTITIE 

 
  Gelezen: 
 

  Het bericht, ingekomen via e-mail van 3 november 2014, van de heer mr. C.T.M. Luijks waarin hij verzoekt om 
  ontslag met ingang van 1 januari 2015 als voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de Strafgevangenis en het 
  Huis van Bewaring op Sint Maarten (verder te noemen: Commissie van Toezicht) en om benoeming per dezelfde  

  datum van diens collega-rechter mr. M.J. de Kort tot voorzitter van de Commissie van Toezicht; 
 
  Gelet op: 
 
  Artikel 16 van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen en de artikelen 35 en 36 van de 
  Gevangenismaatregel; 

                                                                                                                               
BESLUIT 

 
Artikel 1 

 

  De heer mr. C.T.M. Luijks onder dankzegging voor de bewezen diensten eervol ontslag te verlenen als voorzitter van  

  de Commissie van Toezicht. 

Artikel 2 

 

  De heer mr. M. de Kort tot 10 oktober 2016 te benoemen tot voorzitter van de Commissie van Toezicht. 

 

Artikel 3 

  Te bepalen dat deze beschikking in werking treedt met ingang van 1 januari 2015 en in de Landscourant wordt    

  geplaatst. 

 

 

  Philipsburg, 24 december 2014 

 

  De Minister van Justitie 

  Dennis L. Richardson 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0562 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 
 

 
Gezien het door de Minister President aangeboden ontslag voor: 
 

- de heer Martinus J. Hassink, belast met de leiding van het Ministerie van Financiën; 
 
 

Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  
 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Enig artikel 

 
      
Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- de heer Martinus J. Hassink, belast met de leiding van het Ministerie van Financiën. 
 

 

Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit genoemde, 
de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de Gevolmachtigde 
Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-President van Aruba, 
de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
      
 

 
 Philipsburg, negentiende december 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
  
 

 
Negentiende december 2014 
De Minister-President 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

N°  2014/1758 
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LANDSBESLUIT 
 

Van  19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0561 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
 
 
 

 
  Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 

 
- de heer Maurice A. Lake, belast met de leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur; 
 
 
  Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  

 

 
 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 

Enig artikel 
 
      

  Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- de heer  Maurice A. Lake, belast met de leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Milieu en Infrastructuur. 

 
 

  Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit   
  genoemde, de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de 
  Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister- 
  President van Aruba, de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire,   
  Sint Eustatius en Saba.  

      
 

  
 Philipsburg, Negentiende december 2014 
           De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
 
  Negentiende december 2014 

  De Minister-President 
  
 
 

 N°  2014/1757 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0567 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

 
 
 
Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 
 

- de heer Mathias S. Voges, de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten; 
 
 
Gelet op artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 33 van de Staatsregeling;  

 
 
 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 

Enig artikel 
 
      
Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 

 
- de heer Mathias S. Voges, de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten. 

 
 
Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit genoemde, 
de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de Gevolmachtigde 
Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-President van Aruba, 

de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
      
 

 
 Philipsburg, Negentiende december 2014 
                                                                                                     De Gouverneur van Sint Maarten  
 

 
  
 
 
 
Negentiende december 2014 

De Minister-President 
  
 
 

N°  2014/1763 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0563 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

 
 
 

Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 
 

- de heer Van Hugh C. de Weever, belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid; 

 
 

Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  
 

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Enig artikel 

 
      

Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- de heer Van Hugh C. de Weever, belast met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid. 

 
 
    Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit 

genoemde, de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de 
Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-
President van Aruba, de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba.  
      
 
 

 Philipsburg, negentiende december 2014 
                                                                                                     De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
   Negentiende december 2014 
   De Minister-President  

  
 
 

 

  

N°  2014/1759 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0566 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 
Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 

 
- de heer Dennis L. Richardson MBA, belast met de leiding van het Ministerie van Justitie; 

 
 
Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Enig artikel 

 
      

Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 

 
- de heer Dennis L. Richardson MBA, belast met de leiding van het Ministerie van Justitie. 

 
 
Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit genoemde, 
de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de Gevolmachtigde 
Ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-President van Aruba, 

de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  
      
 
 

                                                              Philipsburg, negentiende december 2014 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
 
                  
 
 
Negentiende december 2014 

De Minister-President 
 

 

 

N°  2014/1762 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 26, 24 december 2014 pagina 24 

 

 

 

LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0568 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
 
 
 

 
Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 

 
- Mevrouw Josianne S. Fleming-Artsen, de plaatsvervangende Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten; 

 
 

Gelet op artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 33 van de Staatsregeling;  

 
 
 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 

Enig artikel 

 

      
     Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- mevrouw Josianne S. Fleming-Artsen, de plaatsvervangende Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten. 
 

 

     Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit 
genoemde, de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de 
Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-
President van Aruba, de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba.  

      
 

 
 Philipsburg, negentiende december 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
  
 

 
  Negentiende december 2014 
  De Minister-President 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0564 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

 
 
 

Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 
 

- mevrouw Patricia D. Lourens-Philip, belast met de leiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 
Sport; 

 
 

 Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  
 

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Enig artikel 

 
      

   Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- mevrouw Patricia D. Lourens-Philip, belast met de leiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 
Sport.  

 
 
     Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit 

genoemde, de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de 
Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-
President van Aruba, de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba.  
      
 
 

 Philipsburg, negentiende december 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
  
 

   Negentiende december 2014 
   De Minister-President 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0565 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
 
 
 
 

   Gezien het door de Minister-President aangeboden ontslag voor: 
 

- de heer Thadeus E.C. Richardson, belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie; 

 
 
   Gelet op artikel 33 van de Staatsregeling;  

 
 
 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 

Enig artikel 
 

       
   Met ingang van heden wordt, op verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan: 
 

- de heer Thadeus E.C. Richardson, belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie. 

 

 
    Afschrift van dit besluit, dat in de Landscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de in dit besluit 

genoemde, de Staten, de ministerraad, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Kabinetten van de 
Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten, Curaçao en Aruba, de Minister-President van Nederland, de Minister-

President van Aruba, de Minister-President van Curaçao en de Gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba.  

       

 
 
 Philipsburg, negentiende december 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten  
 
 
  

 
  Negentiende december 2014 
  De Minister-President 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no LB-14/0905 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
  In overweging genomen hebbende: 

- het aan de Gouverneur aangeboden ontslag door mevrouw Sarah A. Wescot-Williams, Minister-President en 
Minister van Algemene Zaken; 

 
  Gelet op:  

- artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling;  
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

   Artikel 1 
1. Met ingang van heden wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan mevrouw Sarah A. Wescot-

Williams als Minister-President, tevens als minister belast met de leiding van het Ministerie van Algemene 
Zaken. 

2. Met ingang van heden wordt benoemd tot Minister-President, tevens als minister belast met de leiding van het 
Ministerie van Algemene Zaken:  

 

- de heer Marcel F.A. Gumbs. 
 

 
  Artikel 2 
  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant      
  geplaatst. 
 

 
 Philipsburg, negentiende december 2014 
 De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 
 

Negentiende december 2014 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0908 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

   In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is om mevrouw Rita A. Bourne-Gumbs te benoemen tot Minister van Onderwijs, Cultuur, 
Jeugd en Sport;  

 
   Gelet op: 
 

- artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
   Artikel 1 
       

   Met ingang van heden te benoemen tot minister: 
 

- mevrouw Rita A. Bourne-Gumbs, en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, 

Jeugd en Sport. 
 
   Artikel 2 
 
    Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant   
    geplaatst. 
 

 
 

Philipsburg, negentiende december 2014 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
   Negentiende december 2014 

   De MINISTER-PRESIDENT, 
   Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0909 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
   In overweging genomen hebbende: 

 
- dat het wenselijk is om de heer Dennis L. Richardson te benoemen tot Minister van Justitie;  

 
  Gelet op: 
 

- artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
  Artikel 1 
       
  Met ingang van heden te benoemen tot minister: 
 

- de heer Dennis L. Richardson, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Justitie. 

 
  Artikel 2 
 
   Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant    
   geplaatst. 
 
 

 
Philipsburg, negentiende december 2014 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
  Negentiende december 2014 

  De Minister-President, 

  Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14-/0907 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
   In overweging genomen hebbende: 

 
- dat het wenselijk is om de heer Martinus J. Hassink te benoemen tot Minister van Financiën;  

 
   Gelet op: 
 

- artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
  Artikel 1 
       
  Met ingang van heden te benoemen tot minister: 
 

- de heer Martinus J. Hassink, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Financiën.  

 
  Artikel 2 
 
  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant      
  geplaatst. 
 
 

 
Philipsburg, negentiende december 2014 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
 
   Negentiende december 2014 

   De Minister-President, 

   Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0910 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

   In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is om mevrouw Josianne S. Fleming-Artsen te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van 

Sint Maarten;  
 
  Gelet op: 
 

- artikel 8 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en artikel 33 en 40, tweede lid, van de 
Staatsregeling; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
   Artikel 1 

       
   Met ingang van heden te benoemen tot Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten: 

 
- mevrouw Josianne S. Fleming-Artsen. 

 
   Artikel 2 

 
   Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant    
   geplaatst. 
 
 
 

Philipsburg, negentiende december 2014 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 

Negentiende december 2014 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken 
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LANDSBESLUIT 
 

Van 19 DECEMBER 2014, no. LB-14/0906 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 
  In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is om de heer Claret M.M. Connor te benoemen tot Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Vervoer en Telecommunicatie; 
 
  Gelet op: 
 

- artikel 33 en 40, tweede lid, van de Staatsregeling; 
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
  Artikel 1 
       
  Met ingang van heden te benoemen tot minister: 

 
- de heer Claret M.M. Connor, en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische 

Zaken, Vervoer en Telecommunicatie. 
 
  Artikel 2 
 
  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de Landscourant    

  geplaatst. 
 
 
 

Philipsburg, negentiende december 2014 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

  Negentiende december 2014 
  De Minister-President, 

  Minister van Algemene Zaken 
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Overzicht wetgeving 2014 

  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 2014, NO. 82 Landsverordening Bureau 

Intellectueel Eigendom 

18 december 2014 30 januari 2015 

AB 2014, no. 79 Regeling ongevallenbestrijding 
luchtvaartterrein 

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 78 Regeling luchtwerk 28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 77 Regeling van de Minister van 

Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 
28 november  
2014, tot wijziging van de Regeling 
vergunning tot vluchtuitvoering, ter 

vervanging van de bijlage inzake de 

afgifte, wijziging en verlenging van 
de vergunning tot vluchtuitvoering 

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 76 Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 
28 november  

2014, tot wijziging van de Regeling 
voorbereiding en uitvoering van 
vluchten, ter vervanging van de 
bijlagen A en B inzake voorbereiding 
en uitvoering van vluchten   

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 75 Regeling vluchtuitvoering 
buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen 

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 74 Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie van 

28 november 2014, tot wijziging 
van de Regeling erkenning van 
bedrijven, ter vervanging van de 
bijlage inzake erkende 
onderhoudsbedrijven 

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 73 Regeling inschrijving en registratie 
van luchtvaartuigen 

28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 72 Regeling luchtvaartpersoneel 28 november 2014 10 januari 2015 

AB 2014, no. 71 Regeling aanpassing inkomsten- en 

loonbelastingtabellen 2015 

25 november 2014   7 januari 2015 
(d.t.w.k.) 1 januari 2015) 

AB 2014, no. 70 Regeling nummerplaten 2015 21 november 2014   3 januari 2015 
( d.t.w.k. 1 januari 2015) 
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 69  Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 6e november 
2014 tot wijziging van de bijlage 
behorend bij het Landsbesluit 
medisch tarief sociale 
verzekeringen in verband met de 
indexering van de tarieven voor 

paramedici en het vaststellen van 
een tarief voor verrichtingen door 
de Stichting Zorgverlening Het Wit 
Gele Kruis Sint Maarten 

6 november 2014 19 december 2014 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

- - - 


