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A AN K O N D I G I N G: 
 
Bij exploit van de 10de april 2017, heb ik, 

Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
gevolggevende aan een beschikking van de 

E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint 
Maarten, van de 3de april 2017, 
OPGEROEPEN: DURAN AARON, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten, voor de terechtzitting van: dinsdag 
de 18de juli 2017, des voor/na middags 
te 08.30 uur, ten Raadhuize te Phillipsburg, 

ten einde op de door: RBC ROYAL BANK 
N.V., gedomicilieerd op Sint Maarten aan de 
Bush Road # 22 ten kantore van de advokaat 
mr. M. Hofman-Ruigrok, tegen hem 
ingestelde vordering te antwoorden. A.R. No: 
55/17 
 

De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 5 april 2017, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
pgeroepen:  de wettelijke erfgenamen 
van Anthony Laveist zonder bekende woon 
of verblijfplaats, aan de om op dinsdag de 
18 juli 2017 te 08:30 uur voormiddag ter 

terechtzitting van het gerecht in eerste 
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet # 58 te Philipsburg alhier te 
verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak Norman Chester 
Wathey, gedomicilieerd aan de Union Road 

# 56 te Cole Bay, alhier (AR 33/17) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 
 
bij exploot van de 7e zevende maart  
tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 

aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,   
MEVROUW SANCHIS SIMONE WINT, 
zonder bekende woon of verblijfplaats hier te 
lande en in de buitenland. 
OPGEROEPEN,  om op  maandag, 12e juni 

2017, des voormiddags te 09:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 
St.Maarten om op de vordering van   
VINCENT ARRINDELL HALLEY wonende op 
Sint Maarten aan de Simpson Bay Road #12. 
E 18/17 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan PRO-
TECH DESIGNS & CONSTRUCTION N.V. 
voorheen wonende te P.O.BOX #390, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

OPROEPING 
 
bij exploot van de   17e zeventiende maart  
tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 

aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg , 
de naamloze vennootschap SEASIDE 
HEIGHTS LIMITED, gevestigd in The Valley 
op Anguillia en kantoorhoudend te Amazone 
Road # 49, Pointe Pirouette, Lowlands op 

Sint Maarten OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 
4e april 2017, des voormiddags te 08:30 uur 
te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 
op St.Maarten om op de vordering van 
OBAN COMPANY LIMITED, gedomicilieerd 
aan de Welfare Road # 64 te Simpsonbay op 
Sint Maarten ten kantore van Fox & 

Associates en gemachtigd de advocate mr. 
S.J. Fox en Vivian Choenie te antwoorden. 

AR 28/17 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 13 februari 
2017, door de E.A. heer Rechter bij het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, tussen, Marvin Lewis Tackling en 
Martha Mena Mateo,  is uitgesproken de 
echtscheiding tussen partijen 
voornoemd.(E 93/16) 

                                                                                 
De deurwaarder, 

S.M. APON 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de   16e zestiende maart  
tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 

gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 

aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,   
de naamloze vennootschap HENDERSON 
EMMANUEL GEORGE, zonder bekende woon 
of verblijfplaats binnen en buiten St. Maarten  
OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 27e juni 

2017, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 
St.Maarten om op de vordering van   
RBC ROYAL BANK N.V. (VOORHEEN RBTT 
BANK N.V., gedomicilieerd aan de Bush 
Road # 22 te Cul-de-Sac op Sint Maarten ten 
kantore van Bermon Law & Legislative  

 
Services en gemachtigd de advocate mr. 

Peter H.Bruns te antwoorden. AR 39/16 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking  van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St.Maarten, van de 1e eerste 
maart 2017, de echtscheiding tussen 
HENDRIK JAN SANDER KLAAS VAN DEN 
HEUVEL wonende op St. Maarten en  
MAILLA IRIS ALVES DA SILVA, gedaagde,  
wonende aan de Avenida Palmeira Imprial 

#474 te Bosque Dos Buritis, Uberlandia 

Minas Geras 38400 op Brazil, partijen zijn 
met elkander gehuwd op 19 maart 2008  te 
Sint Maarten. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

 
 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de  16e zestiende maart  
tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken 
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 

wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 
aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 

Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,   
DE GEZMENLIJKE ERVEN VAN 
WIJLEN:JACOBS ADOLPHUS PHILIPS  

SANCHIS SIMONE WINT, zonder bekende 
woon of verblijfplaats hier te lande en in de 
buitenland en buiten Sint Maarten 
OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 27e juni 
2017, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 
St.Maarten om op de vordering van   

IRENE ELEFRIDE PHILIPS wonende op 
Sint Maarten en gedomicilieerd ann de 
Orange Grove Road 18 ten kantore van de 
advocaat mr. R.A. Groeneveldt. AR 24/17 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 7 november 
2016, door de E.A. heer rechter bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, tussen, Clement Daniel en 
Altagracia Castro, wonende op Sto. 
Domingo, is uitgesproken de 
echtscheiding tussen partijen voornoemd. 

                                                                                 
De deurwaarder, 
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                  OPROEPING 
 
bij exploot van de   16e zestiende maart  

tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 

Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 
wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 
aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 
Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 

A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,   

de naamloze vennootschap FOUR 
NINETEEN COMPANY LIMITED, gevestigd 
en kantoorhoudend bij Caribbean Juris 
Chamber in The Valley op Anguilla. 
OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 4e april 
2017, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op 

St.Maarten om op de vordering van   
OBAN COMPANY LIMITED, gedomicilieerd 
aan de Welfare Road # 64 te Simpsonbay op 
Sint Maarten ten kantore van Fox & 
Associates en gemachtigd de advocate mr. 
S.J. Fox en Vivian Choenie te antwoorden. 
AR 28/17 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van  16e maart  2017 van de 
ondergetekende deurwaarder voor 
burgerlijke zaken, waarvan afschrift is 

gelaten aan de officier van Justitie op Sint 
Maarten die het oorspronkelijk voor “gezien” 
heeft getekend , is ten verzoeke van de  
RAPHEL AMEDEE CHRISTIAN  wonende op 
Sint Maarten, gedomicilieerd ten kantore van 
de advokaat mr. R.A. Groeneveldt aan  de 

DE GEZAMENLIJKE ERVEN VAN WIJLEN 
EGLANTINE BROWN zonder bekende woon 
of verblijfplaats binnen en buiten Sint 

Maarten   BETEKEND de grosse van een 
vonnis van het  Gerecht in eerste aanleg, 
zittingsplaats St.Maarten,  
dd. 18 oktober 2016  ;  AR 96/2015 met 

bevel om   aan de inhoud daarvan te voldoen  
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 

                  OPROEPING 
 
bij exploot van de   16e zestiende maart  
tweeduizendzeventien 2017, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St.Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
van Aruba, Curacao, Sint Maarten en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, van St. Maarten, 

wonende op St.Maarten en kantoorhoudende 
aan de W.G. Buncamper Road # 4 unit 1 te 
Philipsburg , gevolggevend aan de 
beschikking van 13e  maart 2017 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg ,   
de naamloze vennootschap DAAVKA 

LIMITED, zonder bekende plaats van 

vestiging en/of kantooradres in of buiten Sint 
Maarten, OPGEROEPEN,  om op  dinsdag, 
27e juni 2017, des voormiddags te 08:30 uur 
te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 
op St.Maarten om op de vordering van   
 
 

RBC ROYAL BANK N.V. (VOORHEEN RBTT 
BANK N.V., gedomicilieerd aan de Bush 
Road # 22 te Cul-de-Sac op Sint Maarten ten 
kantore van Bermon Law & Legislative 
Services en gemachtigd de advocate mr. 
Peter H.Bruns te antwoorden. AR 39/16 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 
2017, 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 RED 
POND HOME OWNERS FOUNDATION 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 
UNIT 19, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  13 februari 2017, 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 14 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON, TEROL RUDOLPH DBA 
BUS 101/TAXI 282 voorheen wonende te 
PO BOX 211, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

FLEMING-HODGE, YVETTE DBA 
L.C.FLEMING voorheen wonende te P.O. 
BOX 10, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 27 februari 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ULTIMATE DESTINY DEVELOPMETN 
CORPORATION N.V. voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD #5, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 
2017, 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 RODDA, 

STEVE voorheen wonende te CUPECOY 
BEACH CLUB UNIT 327, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
februari 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan TY 
HOLDINGS LIMITED voorheen wonende te 
GROUNDDOVE ROAD #1, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie   
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

RICHARDSON, CLARICE WYOMIE 
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD, 
COLE BAY LAGOON, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 januari 2017, 

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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
SKY B.V. voorheen wonende te 
GROUNDDOVE ROAD #1, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 14 maart 
2017, 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 
ROMANI, LUCA voorheen wonende te 
FRONTSTREET #42, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 februari 2017, 
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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SUPER 
DEAL CORPORATION N.V. P/A CHANDRU 
VANJANI voorheen wonende te 
BACKSTREET #77-C, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
LEONARD RAMAUTAR DIRECTOR OF 
PIZZA MANIA N.V voorheen wonende te 
BILLY FOLLY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan J&K 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
GROUND DOVE ROAD #8, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 DK AND 
C ENTERPRISES N.V. DBA PELICAN 
BEACH BARS voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD 37, SIMPSONBAY RESORT 
DEV., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  03 maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
GARCIA, YAMMILETH voorheen wonende 
te BACKSTREET #77, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
PELICAN RESORT CLUB THE 
MANAGEMNET COMPANY N.V. voorheen 
wonende te BILLY FOLLY #25, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan MULTI 
COMMERCIAL SERVICES N.V. voorheen 
wonende te GROUNDDOVE ROAD #8, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
PELICAN RESORT CLUB THE OWNER 
COMPANY N.V. voorheen wonende te 
BILLY FOLLY ROAD 37, PELICAN KEYS, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BOLAN, 
EROLD MONTGOMERY voorheen wonende 
te GROUNDDOVE ROAD #7, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 RENE 
TRUCKING N.V. voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD #47, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan CARLOT 
TILING COMPANY N.V. voorheen wonende 
te BACK STREET 116, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
SEENARINE, AMRIT KAUR voorheen 
wonende te SUCKER GARDEN ROAD #14-
B, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  06 maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ROBINSTON-LEDFORD, CORINE JOAN 
voorheen wonende te BACKSTREET #115, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
PETERSON-SANCHEZ, ROSA MARIA 
voorheen wonende te LEMON ROAD #17, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SIDDHIVANAK N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET 98, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 2017, 

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

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
SHANNY REAL ESTATE voorheen wonende 
te SUCKER GARDEN ROAD #33, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  06 
maart 2017, 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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
FRAGILE BUNDLE N.V. voorheen wonende 
te BACKSTREET #110 C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, 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 
PELICAN COVE HOME OWNERS 
FOUNDATION voorheen wonende te BILLY 
FOLLY ROAD #25, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
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 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
FASHION FOR ANGELS N.V. voorheen 
wonende te BACKSTREET 96-C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CELLULAR ZONE N.V. DBA SAME voorheen 
wonende te BACKSTREET #129, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SILVER 
& GOLD N.V. DBA PARKAY'S voorheen 
wonende te BACKSTREET 96/2, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan B.R. 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET #8, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SWAMI 
COORPORATION N.V. DBA AS MR. J. 
HIRANI voorheen wonende te 
BACKSTREET 94, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan FUNG, 
HIU MON voorheen wonende te UNION 
ROAD #62, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  01 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BHATIA, HITESH RAJKUMAR voorheen 
wonende te WELLINGTON ROAD 71, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan PRUJO 
N.V. DBA A-Z DISCOUNTS voorheen 
wonende te BACK STREET #90, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
MIDTIME'S INTERNATIONAL N.V. DBA 
SUNSHINE METAL COMPANY voorheen 
wonende te BACKSTREET #116, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BAXANI, SUNIL MOHANDAS voorheen 
wonende te BACK STREET #78, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SHAMDASANI, ARUN C. DBA SAM'S 
PLACE voorheen wonende te BACKSTREET 
#110-D, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 15 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan KESUZY 
N.V. DBA NEW LOOK FASHIONS voorheen 
wonende te BACKSTREET #162, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CENTRECOM CARIBBEAN ST. MAARTEN 
N.V. voorheen wonende te BACKSTREET 
#116, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 15 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BAPTIST, YOLAINE MAIE voorheen 
wonende te BACKSTREET, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CALCANO, ELISEO DBA CALQUI'S 
UPHOLSTERY SERVICE voorheen wonende 
te BACKSTREET #159, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
PARWANI CHANDRESH JETHANAND 
DIRECTEUR VAN NITYANANDA SWAMI 

N.V. voorheen wonende te BACKSTREET 
#70, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  02 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ROBINSON, CORINE JOAN voorheen 
wonende te BACKSTREET #115, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan MAZAL-
TOV FOOD N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET #40, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan AQUA 
DESIGN (NETHERLANDS ANTILLES) N.V. 
voorheen wonende te WELLSBURG STREET 
#12 UNIT D, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan YOUNG 
AND VIBRANT N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET PLAZA 21, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan TO THE 
HEIRS OF PAYNE, LUCY DBA LUCY'S 
GUESTHOUSE voorheen wonende te 
BACKSTREET #10, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 13 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan OASIS 
BEACHWEAR N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET #7, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
SHUTTERS SERVICES N.V. voorheen 
wonende te GOLDEN RAIN 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. 16 maart 2017, 
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 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CHAWLA RAMESH EN TORO ALS 
DIRECTEUREN VAN MOTUNE N.V. DBA 
BABA'S FASHION voorheen wonende te 

BACKSTREET #73, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND 
NUTZ ACTIVITIEZ N.V. voorheen wonende 
te GOLDEN RAIN TREE DRIVE UNIT E9, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, 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 an artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan OOPS 
N.V. voorheen wonende te BACKSTREET 
#137, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  02 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
TREMOR MANAGEMENT REAL ESTATE & 
CONSTRUCTION N.V. voorheen wonende te 
UNION ROAD #74, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 
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 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 2 
SISTAS BEAUTY SALON N.V. voorheen 
wonende te BACKSTREET #28, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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, MAGARETTE 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. 16 

maart 2017, 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 03 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
DIRECTEUR ZIJNDE DHR. RAJESH ARUJA 
MAHADEV N.V. voorheen wonende te 
BACKSTREET #18, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
PANLAAN N.V. voorheen wonende te 
WELFARE ROAD, COLE BAY UNIT 16-3A-
B, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
TENDERRENTAL & TOURS N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #13, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 CARIB 
SUNSHINE DEVELOPMENT N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD #93, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SANJVIN N.V. DBA ST.MAARTENS BEST 
voorheen wonende te FRONSTREET #16E 
MILLENIA PLAZA, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
RIVIERA TOO N.V. voorheen wonende te 
PUERTA DEL SOL, UNIT 312, WELFARE 
ROAD, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan TO THE 
HEIRS OF: BRILL-RUIZ, MARIBEL 
ALTAGRACIA voorheen wonende te 
FRONTSTREET #142, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
HIGUITA MONTOYA, MARLENY voorheen 
wonende te STAGHORN CORAL ROAD 15, 
BEACON HILL, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CHRISTOPHER ALEXIS ROBINSON 
DIRECTOR OF GIOTTO N.V. DBA ALEXIS 
AGENCIES voorheen wonende te 
FRONTSTREET #7 P.O.BOX 1053, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
KARMOS N.V. C/O DONNA BOUTIQUE 
DBA BOUTIQUE voorheen wonende te 
MAHO PLAZA, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
VALFERR COMPANY N.V. C/O STANDARD 
TRUST CO. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #26, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
PARADISE BEAUTY OUTLET DBA 
PARADISE BEAUTY voorheen wonende te 
UNION ROAD UNIT 1 139, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan AKYURT 
EYUP SABRI DIRECTOR OF: GEAGEA 
ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #147, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
ZAPATA-MARULANA, LEON JAIRO 
voorheen wonende te WESLEY STREET 12, 
COLE BAY LAGOON, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 16 maart 2017, 

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

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
FELICIA, STEVEN JOSEPH RAYMOND 
DBA ONLINE MAGAZINE voorheen 
wonende te FRONTSTREET #16 
APARTEMENT L, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan PATULA 
N.V. voorheen wonende te SIMPSONBAY 
ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 16 maart 2017, door de 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan VISDI 
JEWELRY & GIFTS N.V. voorheen wonende 
te FRONTSTREET #16-C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 maart 
2017, 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 
ROSSINI BOUTIQUE N.V. voorheen 
wonende te UNION ROAD UNIT 4 88, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ESTHETEK N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #5 UNIT 4, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan QUEBEC 
VIDOE N.V. voorheen wonende te 
TAMARIND SHOPPING UNIT #3,UNION 
ROAD 3110-C, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2017, 

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

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan AHUJA, 
NARENDRA BHAWANDAS voorheen 
wonende te FRONSTREET#125-C, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan BEAUTY 
CONCEPT N.V. DBA NEWLINE SLIMMING 
CENTER voorheen wonende te TAMARIND 
PLAZA UNION ROAD UNIT H-133, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan R& V 
INVESTMENTS N.V. DBA R. ROSSI 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 
#68, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  16 februari 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
AANSPRAKELIJK GESTEL MW. IDA E. 
ZIN-KA-IEU NEW LINE SLIMMING 
CENER N.V. voorheen wonende te 
TAMARIND TREE DR. UNIT H. 
(TAMARIND PLAZA) COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SNADOW N.V. voorheen wonende te 
FRONSTREET #1, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BROCK 
ENTERPRISES N.V. DBA FUSION 
RESTAURANT voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #71, PARADISE MALL, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 13 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan R.N.S. 
N.V. voorheen wonende te FRONSTREET 92 
UNIT 3, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  16 februari 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SOON, 
HEN-LING DBA DAVIDS CORNER 
voorheen wonende te WELFARE ROAD 68 E 

APT. G., thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 02 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan THE ST. 
MAARTEN BAKERY N.V. voorheen wonende 
te FRONSTREET #6 SUITE 2-B, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BAXANI 
PRAKASH PISHU AANSPRAKELIJK 

STELLEN J.P.S. ENTERPRISES N.V. DBA 

GO BANANAS voorheen wonende te 
FRONTSTREET #13, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
CENTRAL STOCK HOLDING N.V. voorheen 
wonende te FRONSTREET #5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
NOREEN PHILLIPS COUTURIERE 

INTERNATIONAL N.V. voorheen wonende 

te TAMARIND PLAZA , UNIT A, UNION 
ROAD #133, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
EGOISTA B.V. voorheen wonende te 
FRONSTREET #44 UNIT 4, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

MORETA CONSTRUCTION COMPANY N.V. 

DBA MARBLE GRANITE & TILE 
SOLUTION voorheen wonende te 
WINDWARD STREET #3, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

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

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan RUSHI 
N.V. C/O WESTEND MANAGEMENT & 
TRUST N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #45, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan LIDO 

FOOD GROUP N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD #27, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan 
KALABLASH CREOLE RESTAURANT N.V. 
C/O WESTEND MANAGEMENT & TRUST 
N.V. DBA DRAGON PHOENIX BAR & 
RESTAURANT voorheen wonende te 
FRONTSTREET #42, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017, nummer 8                                            Datum:13 april 2017 

   P a g i n a  | 28 
 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
EASTCAIR EXPLORER N.V. voorheen 

wonende te WHITE SANDS ROAD #7-B, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
NISHITOM FOOD N.V. (SUBWAY) 

voorheen wonende te FRONSTREET 31, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
RAMIREZ SANTANA, MAYRA voorheen 

wonende te BRINE DRIVE 6, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
JASHNANI-KUKREJA PROP N.V. voorheen 

wonende te FRONTSTREET #38, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan VALDEZ 
CABRERA, PEDRO MIGUEL voorheen 
wonende te BRINE DRIVE 6, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan APOLLO 

CYBER ENTERPRISES N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #34, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan CHENG, 
KIMBERLY DBA TECH WORLD voorheen 
wonende te C.A. CANNEGIETER STR. #34, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan TEL-
TIME INTERNATIONAL INC N.V. voorheen 

wonende te FRONTSTREET #5, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan STM 
LUXURY REALTY N.V. voorheen wonende 
te WELFARE ROAD #16, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan U.S.B. 
HOLDING N.V. voorheen wonende te 

FRONSTSTREET #42, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan JRP 
HOLDINGS DBA JRP HOLDINGS N.V. 
voorheen wonende te WELFARE ROAD APT. 

3-G, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 21 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
VAIBHAVLAXMI N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET #5-B, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan SAGA 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen wonende 
te BLUE MALL UNIT 1-SC, RHINE ROAD, 

COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 21 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan YIP 
N.V. DBA GOLDEN DRAGON 

RESTAURANT voorheen wonende te 
FRONTSTREET #4, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CONEXIONES TELECOMUNICACIONES 
N.V. voorheen wonende te C.A. 

CANNEGIETER STR. #46, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan L.D.W. 
HOLDING L.T.D. voorheen wonende te 
FRONSTREET #42, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
PERFECT TIMING CONSTRUCTION N.V. 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 

STR.#115, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 20 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan YIP, 
WAI PO voorheen wonende te 
FRONTSTREET #4, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan MICASA 
N.V. voorheen wonende te 
C.A.CANNEGIETER STR.#26, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
VAIBHAVLAXMI N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #5-B, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan CARJEM 
CONSULTING AGENCY N.V. voorheen 
wonende te C.A.CANNEGIETER STR.#129, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan THE 
PIRATE BAR & RESTAURANT N.V. 

voorheen wonende te FRONTSTREET #47, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
MCKENZIE, FREDERICK MORAIS voorheen 
wonende te TRUSH ROAD 21, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 16 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ANTHONY JEWELRY REPAIR SHOP N.V. 

voorheen wonende te FRONSTREET #42, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
PRENSA-SANTANA, YVELLISSE DBA 
YOMAIRA BEAUTY SALON voorheen 

wonende te C.A. CANNEGIETER STREET 

#58, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 20 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
WATERPLEASURE N.V. voorheen wonende 

te FRONSTREET #45, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan DIVINE 
MELODY N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #14, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CARIBBEAN DEVELOPMENT CENTER 

(C.D.C.) W.I. N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #36, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
LAFALAISE, RONALD AANSPRAKELIJK 
STELLEN LAFAFA N.V. voorheen wonende 

te FRONTSTREET #82, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
CARIBBEAN KITES N.V. voorheen wonende 

te FRONTSTREET #43-H, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan CHU'S 
COMPANY LIMITED N.V. DBA DOLLAR 
APPLIANCES voorheen wonende te 

FRONTSTREET #105, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 06 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan FAST 

CASH (SINT MAARTEN) N.V. voorheen 
wonende te FRONSTREET #5, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan D.F.I. 
ST. MAARTEN N.V. DBA SPARKY'S 
voorheen wonende te FRONTSTREET 30, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ICORDE 

N.V. voorheen wonende te WELLINGTON 
ROAD 44, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ALORY 
ENTERPRISES N.V. DBA THESE AND 
THOZE voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 7 UNIT 2-B, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

HIGHLANDER MARKETING & FINANCIAL 
CONSULTANTS N.V. voorheen wonende te 
WHITE SANDS ROAD #32, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan WORLD 
ORDER N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #16, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 februari 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan ROB 
MARINE N.V. voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD #37, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BARAMCO N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #7-F SPEETJENS ARCADE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ITALIAN WOOD SHOP N.V. voorheen 
wonende te ZEA CRAFT WAREHOUSE 

BUILDING 5, ORANGE GROVE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BATH 
ACCESSORIES AND MORE N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #5, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
NAUTILUS SEA & SPORT N.V. voorheen 
wonende te WELLINGTON ROAD #15, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ROSARIO BELL, RAMON ELIAS DEL 
voorheen wonende te FRONTSTREET 177, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
EBEDINGER DE LIMA ADA MARIA ALS 
DIRECTEUR VAN MALIDA TRADING CO 

N.V. DBA GIRASOLE BOUITQUE voorheen 
wonende te WELLINGTON ROAD #26, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan RODICO 
FASHION N.V. , PEER C/O DEFIENNE & 

CO voorheen wonende te FRONTSTREET 

NR.5, SPEETJENS UNIT 19A 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 

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

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 

HOMECOMING (ST. MAARTEN) N.V. 
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 
#26, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 maart 2017, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan PALAIS 

HINDU ST. MAARTEN N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET 30, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

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

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan T.B.V. 

GUERRERO BIENVENNIDO A.R. 
DIRECTOR OF AR REAL ESTATE N.V. 
voorheen wonende te WELLSBURG STREET 
#1 APT. 20, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  13 maart 2017, door de 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan BELLE 
VIEW HOLDINGS LTD. voorheen wonende 
te FRONTSTREET SUITE #5, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
REFLECT MEDICAL CONSULTING N.V. 
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 

6F, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  13 maart 2017, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan NIESKA 
N.V. DBA GOURMET SNACK voorheen 
wonende te FRONTSTREET 122-A, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
RICHARDSON AVIATION PETROLEUM 
EQUIPMENT SALES voorheen wonende te 

WELLINGTON ROAD 6-C, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 21 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan LA 
PERLE DES CARAIBES N.V. voorheen 
wonende te FRONSTREET 5 UNIT 4, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SYLVESTER R. CELESTINE DIRECTOR OF: 
CELLO'S FURNITURE FACTORY N.V. C/O 
ERWIN MARTINA voorheen wonende te 

ZOZO MORAN DRIVE #24, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
YORIEST N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET 5 UNIT J, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
ALLIANCE-YACHT N.V. voorheen wonende 
te WELFARE ROAD #68, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SHIVOM N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET #72, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 maart 2017, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
BOARDWALK REALTY N.V. voorheen 
wonende te LITTLE BAY ROAD 42, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan 
SCHOENHANDEL LANKA (ST. MAARTEN) 
N.V. DBA LANKA SHOE STORE voorheen 

wonende te FRONTSTREET #73, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
maart 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 

2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, Doesjinka Romney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 
op verzoek van de Ontvanger, aan HENRY, 
ELI voorheen wonende te PUMA ROAD 17, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Doesjinka Romney, 
Deurwaarder der belastingen  
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ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 17 maart 2014, 
door de E.A. heer rechter bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
tussen, Oswaldo Recaldio Meyers en Lisa 
Aretha Leonard, wonende op St.Maarten, is 

uitgesproken de echtscheiding tussen 
partijen voornoemd. 

                                                                                
De deurwaarder, 

S.M. APON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 
2017, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  
op Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten 

op verzoek van de Ontvanger, aan MR. 
LALU W. NANDWANI DIRECTOR OF: 
CHOICE FASHIONS N.V. voorheen 
wonende te FRONTSTREET #140, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

februari 2017, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
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Beschikking nummer: 1/2017 

Datum: 15 maart 2017 

  

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

 

Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 11/2015 van de Electorale Raad van 1 december 2015 de 

politieke partij Beyond Sint Maarten Development is geregistreerd in het register van politieke 

partijen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen, en dat krachtens beschikking nummer 12/2015 van de Electorale Raad van 

diezelfde datum de aanduiding Beyond SXM is geregistreerd in het register van aanduidingen, 

bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen; 

dat de politieke partij Beyond Sint Maarten Development voor de laatstgehouden verkiezing 

van de leden van de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

artikel 22, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De aanduiding Beyond SXM van de politieke partij Beyond Sint Maarten Development in het 

register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie 

en financiën politieke partijen, wordt geschrapt. 

 

Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Artikel 3 

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

 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Beyond Sint Maarten Development 

 

Sint Maarten, 15 maart 2017 

 

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

Voorzitter         Lid            Lid 

 
Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, 

tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Decision No.: 1/2017 
Date: March 15, 2017 
 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN 
 

Considering: 

that pursuant to Decision No. 11/2015 of the Electoral Council of December 1, 2015, the political 

party Beyond Sint Maarten Development is registered in the register of political parties referred 

to in Article 14, paragraph 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political 

Parties, and that pursuant to Decision No. 12/2015 of the Electoral Council of the same date, the 

reference Beyond SXM has been registered in the register of references referred to in Article 14, 

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

that the political party Beyond Sint Maarten Development did not submit a list of candidates 

for the last elections for members of the Parliament; 

 
In view of: 

Article 22, paragraph 2, and subsection b) of the National Ordinance on Registration and Finances 

of Political Parties; 

 

 

HAS DECIDED: 

Article 1 

The reference Beyond SXM of the political party Beyond Sint Maarten Development shall be 

deleted from the register of references as referred to in Article 14, paragraph 2 of the National 

Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 

 

Article 2 

This Decision shall enter into force with immediate effect. 

 

Article 3 

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

 
Copies hereof to be forwarded to: 

- The Minister of General Affairs 

- The General Audit Chamber 

- The Central Voting Bureau 

- Beyond Sint Maarten Development 

 
Sint Maarten, March 15, 2017 

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

 
 
 
 
Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested 
party may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance no later than the sixth day 
following the date of publication of this Decision in the National Gazette. 
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Beschikking nummer: 2/2017 

Datum: 15 maart 2017 

 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 5/2015 van de Electorale Raad van 9 november 2015 de 

politieke partij Millennial Advancement Party is geregistreerd in het register van politieke 

partijen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen, en dat krachtens beschikking nummer 6/2015 van de Electorale Raad van 

diezelfde datum de aanduiding MAP is geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in 

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

dat de politieke partij Millennial Advancement Party voor de laatstgehouden verkiezing van de 

leden van de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

artikel 22, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De aanduiding MAP van de politieke partij Millennial Advancement Party in het register van 

aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen, wordt geschrapt. 

 

Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Artikel 3 

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

 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Millennial Advancement Party 

 

Sint Maarten, 15 maart 2017 

 

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

Voorzitter         Lid          Lid 

 

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, 

tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017, nummer 8                                            Datum:13 april 2017 

   P a g i n a  | 47 
 

 
 
Decision No.: 2/2017 

Date: March 15, 2017 

 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN 

 

Considering: 

that pursuant to Decision No. 5/2015 of the Electoral Council of November 9, 2015, the political 

party Millennial Advancement Party is registered in the register of political parties referred to in 

Article 14, paragraph 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, 

and that pursuant to Decision No. 6/2015 of the Electoral Council of the same date, the reference 

MAP has been registered in the register of references referred to in Article 14, paragraph 2 of the 

National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 

that the political party Millennial Advancement Party did not submit a list of candidates for the 

last elections for members of the Parliament; 

 

In view of: 

Article 22, paragraph 2, and subsection b) of the National Ordinance on Registration and Finances 

of Political Parties; 

 

HAS DECIDED: 

 

Article 1 

The reference MAP of the political party Millennial Advancement Party shall be deleted from 

the register of references as referred to in Article 14, paragraph 2 of the National Ordinance on 

Registration and Finances of Political Parties. 

 

Article 2 

This Decision shall enter into force with immediate effect. 

 

Article 3 

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

 

Copies hereof to be forwarded to: 

- The Minister of General Affairs 

- The General Audit Chamber 

- The Central Voting Bureau 

- Millennial Advancement Party 

 

Sint Maarten, March 15, 2017 

  

 

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

Chairperson                    Member                          Member 

 

 

Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested 

party may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance no later than the sixth day 

following the date of publication of this Decision in the National Gazette. 
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Beschikking nummer: 3/2017 

Datum: 15 maart 2017 

 

 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

 

Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 11/2014 van de Electorale Raad van 9 juni 2014 de politieke 

partij Concordia Political Alliance Association is geregistreerd in het register van politieke 

partijen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen, en dat krachtens beschikking nummer 14/2015 van de Electorale Raad van 9 

november 2015 de aanduiding C.P.A. is geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in 

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

dat de politieke partij Concordia Political Alliance Association voor de laatstgehouden 

verkiezing van de leden van de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

artikel 22, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

De aanduiding C.P.A. van de politieke partij Concordia Political Alliance Association in het 

register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie 

en financiën politieke partijen, wordt geschrapt. 

 

Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

Artikel 3 

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

 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Concordia Political Alliance Association 

 

Sint Maarten, 15 maart 2017 

 

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

Voorzitter    Lid      Lid 

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, 

tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Decision No.: 3/2017 

Date: March 15, 2017 

 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN 

 

Considering: 

that pursuant to Decision No. 11/2014 of the Electoral Council of June 9, 2014, the political party 

Concordia Political Alliance Association is registered in the register of political parties referred 

to in Article 14, paragraph 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political 

Parties, and that pursuant to Decision No. 14/2015 of the Electoral Council of November 9, 2015, 

the reference C.P.A. has been registered in the register of references referred to in Article 14, 

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

that the political party Concordia Political Alliance Association did not submit a list of 

candidates for the last elections for members of the Parliament; 

 

In view of: 

Article 22, paragraph 2, and subsection b) of the National Ordinance on Registration and Finances 

of Political Parties; 

 

HAS DECIDED: 

Article 1 

The reference C.P.A. of the political party Concordia Political Alliance Association shall be 

deleted from the register of references as referred to in Article 14, paragraph 2 of the National 

Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 

 

Article 2 

This Decision shall enter into force with immediate effect. 

 

Article 3 

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

 

Copies hereof to be forwarded to: 

- The Minister of General Affairs 

- The General Audit Chamber 

- The Central Voting Bureau 

- Concordia Political Alliance Association 

 

Sint Maarten, March 15, 2017 

  

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

Chairperson    Member         Member 

 

Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested 

party may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance no later than the sixth day 

following the date of publication of this Decision in the National Gazette. 
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Beschikking nummer: 4/2017 

Datum: 15 maart 2017 

 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 

 

Overwegende: 

dat krachtens beschikking nummer 5/2014 van de Electorale Raad van 26 mei 2014 de politieke 

partij Social Reform Party is geregistreerd in het register van politieke partijen, bedoeld in 

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

krachtens beschikking nummer 6/2014 van de Electorale Raad van diezelfde datum de aanduiding 

SRP is geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 

Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 

dat de politieke partij Social Reform Party voor de laatstgehouden verkiezing van de leden van 

de Staten geen kandidatenlijst heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

artikel 22, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Landsverordening registratie en financiën 

politieke partijen; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

De aanduiding SRP van de politieke partij Social Reform Party in het register van aanduidingen, 

bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen, wordt geschrapt. 

 

 

Artikel 2 

Deze beschikking treedt met onmiddellijke ingang in werking. 

 

 

Artikel 3 

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

 

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan: 

- De Minister van Algemene Zaken 

- De Algemene Rekenkamer 

- Het Centraal Stembureau 

- Social Reform Party 

 

Sint Maarten, 15 maart 2017 

 

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

Voorzitter     Lid     Lid 

 

Een belanghebbende kan op grond van artikel 25 van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Landscourant waarin deze beschikking is geplaatst, 

tegen deze beschikking beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Decision No.: 4/2017 

Date: March 15, 2017  

 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN 

 

Considering: 

that pursuant to Decision No. 5/2014 of the Electoral Council of May 26, 2014, the political party 

Social Reform Party is registered in the register of political parties referred to in Article 14, 

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

pursuant to Decision No. 6/2014 of the Electoral Council of the same date, the reference SRP has 

been registered in the register of references referred to in Article 14, paragraph 2 of the National 

Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 

that the political party Social Reform Party did not submit a list of candidates for the last 

elections for members of the Parliament; 

 

In view of: 

Article 22, paragraph 2, and subsection b) of the National Ordinance on Registration and Finances 

of Political Parties; 

 

HAS DECIDED: 

 

Article 1 

The reference SRP of the political party Social Reform Party shall be deleted from the register of 

references as referred to in Article 14, paragraph 2 of the National Ordinance on Registration and 

Finances of Political Parties. 

 

Article 2 

This Decision shall enter into force with immediate effect. 

 

Article 3 

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

 

Copies hereof to be forwarded to: 

- The Minister of General Affairs 

- The General Audit Chamber 

- The Central Voting Bureau 

- Social Reform Party 

 

Sint Maarten, March 15, 2017 

  

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

Chairperson               Member          Member 

 

 

Based on Article 25 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties, an interested 

party may file an appeal against this Decision with the Court in First Instance no later than the sixth day 

following the date of publication of this Decision in the National Gazette. 
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LANDSBESLUIT 
        
                                  Van   04 April 2017 , no. LB-17/0184 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is om mevrouw Mellissa M.A. Arrindell-Doncher te benoemen tot Minister 
van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;  

 
Gelet op: 

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

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
       

Met ingang van heden te benoemen tot minister: 
 

- mevrouw Mellissa M.A. Arrindell-Doncher, en haar te belasten met de leiding van het 
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. 

 
Artikel 2 

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

Philipsburg, 04 April 2017 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken 
d.d. 04 April 2017  
 

 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 

bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of 
uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint 
Maarten. 
 
 

 

 

N°  2017 / 470 
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LANDSBESLUIT 

 
                                   Van 04 april 2017, no. LB-17 / 0185 

 
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
In overweging genomen hebbende:  
 

- dat het noodzakelijk is de vervanging en waarneming van ministers te regelen ingeval 
deze tijdelijk afwezig zijn; 

 

Gelet op: 
 

- Artikel 38 en 39, eerste tot en met vierde lid, van de 
- Staatsregeling; 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 

 
Artikel 1 

 
1. Bij afwezigheid van een minister, dan wel indien een minister door ziekte of om een 

andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is diens taak uit te oefenen, wordt deze 

vervangen door een andere minister met dien verstande dat: 

- de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door: de heer 

R.A. Boasman, 

 de Minister van Financiën wordt vervangen door: de heer W.V. Marlin; 

 de Minister van Justitie wordt vervangen door: de heer R. Gibson Sr.; 

 de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport wordt vervangen door: de heer C. 

Emmanuel; 

 de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt vervangen 

door mevrouw M. Arrindell-Doncher; 

 de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie wordt 

vervangen door de heer E. Lee; en, 

 de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur wordt 

vervangen door mevrouw S. Jacobs. 

2. Onder andere reden als bedoeld in het eerste lid, wordt ten minste verstaan het niet 

kunnen uitoefenen van diens taak vanwege aangelegenheden als bedoeld in artikel 35 van 

de Staatsregeling of artikel 12 van de Landsverordening integriteitsbevordering ministers. 

3. Zolang er geen persoon tot minister als bedoeld in het eerste lid is benoemd, wordt voor 

‘vervangen’ telkens gelezen: waargenomen. 

 

 

 

 

N° 2017 / 471 
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Artikel 2 

 

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens aangewezen vervanger, vervangt de 

Minister-President, of bij diens afwezigheid de heer R.A. Boasman. Indien de  

laatstgenoemde persoon eveneens afwezig is, vervangt de oudst aanwezige minister in jaren. 

 

 

Artikel 3 

 

Enkel de minister die niet vervangen is, wordt in de ministerraad geteld voor de vaststelling van 

het quorum voor een vergadering en voor het aantal uitgebrachte stemmen ten behoeve van de 

besluitvorming. 

 

Artikel 4 

 

Het Landsbesluit van 20 december 2016 (LB-16 / 1084) wordt ingetrokken. 

 

Artikel 5 

 

Dit landsbesluit, dat in de Landscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de 

datum van ondertekening. 

 

       Philipsburg, 04 april 2017  

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

       

 

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken 

William V. Marlin 

 

De Minister van Financiën 

Richard F. Gibson 

 

De Minister van Justitie 

Raphael A. Boasman 

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

Silveria E. Jacobs 

 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

Emil Lee 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie 

Mellissa M.A. Arrindell-Doncher 

 

 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Infrastructuur 

Christophe Emmanuel 
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No. 2017/113 

 

                                      

 

 

                                LANDSBESLUIT 
 

                    Van de 22 maart 2017, no. LB – 17 /0049 

 
                                                    DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
In overweging genomen hebbende: 

 

- dat op grond van artikel 12, vierde lid, van de Landsverordening Corporate Governance de  

- kosten van de werkzaamheden van de Corporate Governance Council voor rekening komen   

- van de overheidsvennootschappen en -stichtingen; 

- dat met de hierna te noemen rechtspersonen overeenstemming is bereikt over een    

    verdeelsleutel, inhoudende dat de begroting van de Corporate Governance Council gelijk   

    over de vier (4) overheidsvennootschappen zal worden verdeeld;  

- dat op basis van het Rapport van Stichting Overheidsaccountant Bureau, een jaarlijkse  

   begroting van NAf 438.616,- ten behoeve Corporate Governance Council is vastgesteld; 

    dat de Ministerraad bij besluit van 24 januari 2017 heeft besloten dat de begroting van de    

    Corporate Governance Council op het bovengenoemd bedrag tot nader orde wordt  

    gehanteerd voor de komende jaren; 

- dat het vaststellen van een begroting voor vier jaren zoals hierboven genoemd, de  

    Corporate Governance Council niet ontheft van haar verplichting om conform artikel 12,   

    tweede lid, van de Landsverordening Corporate Governance, jaarlijks haar begroting bij de  

    Minister van Algemene Zaken in te dienen. 

 

Gelet op: 

 

artikel 12, vierde lid, van de Landsverordening Corporate Governance; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 Artikel 1 

1. De bijdrage in de jaarlijkse kosten van de Corporate Governance Council voor de komende 

jaren, aanvangende met het jaar 2016 ten laste van de volgende rechtspersonen, als volgt 

vastgesteld: 

a. Princess Juliana International Airport Houdstermaatschappij N.V.: 25 %; 

b. Sint Maarten Holding Company N.V.: 25 %; 

c. Sint Maarten Telecommunication Holding Company N.V.: 25 %; 

d. Stichting Administratiekantoor GEBE: 25 %. 

2. De bijdrage per overheidsvennootschap als bedoeld in het eerste lid, bedraagt NAf 

109.654,-. 

3. Bij afloop van de genoemde vier jaren, zal het functioneren van de Corporate Governane 

Council en de financiering hiervan worden geëvalueerd, conform artikel 12, eerste lid,  van 

de Landsverordening Corporate Governance, waarbij ook de jaarlijkse begroting, zoals 

ingediend door de Corporate Governance Council, wordt meegenomen, teneinde de hoogte 

van de begroting indien nodig opnieuw te bepalen.  
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 Artikel 2 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit landsbesluit en 

werkt terug tot en met 1 januari 2016. 

2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

     

Artikel 3 

          Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit verdeelsleutel 

          begroting Corporate Governance Council. 

 

 

Philipsburg, 22 maart 2017 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De Minister van Algemene Zaken, 24 maart 2017 

 

 
 

 
TOELICHTING 

 

Overeenkomstig artikel 12, eerste en tweede lid, Landsverordening Corporate Governance dient de 

Corporate Governance Council (verder: CGC) jaarlijks voor het daaropvolgende begrotingsjaar een 

begroting ter goedkeuring in bij de Minister van Algemene Zaken, voor de kosten verband 

houdende met de werkzaamheden CGC. 

In artikel 12, vierde lid, Landsverordening Corporate Governance, is bepaald dat de kosten van de 

werkzaamheden van de CGC voor rekening komen van overheidsvennootschappen en -stichtingen. 

De berekening die wordt gehanteerd bij de verdeelsleutel van deze kosten wordt nader met 

bedoelde overheidsrechtspersonen overeengekomen en op voordracht van de Minister van 

Algemene Zaken vastgelegd. 

 

Teneinde de verdeelsleutel van de kosten voor werkzaamheden van de CGC vast te stellen is door 

de Stichting Accountants Bureau (SOAB) op verzoek van de regering een onderzoek verricht naar 

de kosten van de werkzaamheden van de CGC en naar de mogelijke verdeelsleutel voor deze 

kosten over de grootste overheidsrechtspersonen. Op basis van het rapport van de SOAB heeft de 

Raad van Ministers voor de betrokken overheidsrechtspersonen de verdeelsleutel vastgesteld. 

Vermeld dient te worden dat de kosten over het jaar 2015 van de CGC, reeds ten laste zijn 

gekomen van de begroting van het Land in 2015, conform de beslissing van de Ministerraad. 

 

      

            

            

       De Minister van Algemene Zaken, 
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Condensed Balance Sheet 

Centrale Bank Van Curaçao En Sint Maarten 

 

 

During the month of February 2017, the Bank maintained the reserve requirement at 18.00%. 

Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.21.9 million due to the lower 

base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, on the bi-weekly auctions of certificates of 

deposit (CDs), the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. Consequently, the amount 

of outstanding CDs remained the same. 

 

Base money2 decreased by NAf.5.5 million due to a fall in the currency in circulation (NAf.12.5 

million), mitigated by an increase in the current account balances of the commercial banks 

(NAf.7.0 million). Currency in circulation decreased as a result of the lower demand of cash from 

the public. The current account balances increased because of, among other things, the decline in 

the required reserves. Furthermore, the commercial banks received funds from the Dutch State 

Treasury Agency (DSTA) related to principal and interest payments on debt securities taken over 

under the debt relief program and held in the portfolios of the commercial banks. However, the net 

purchase of foreign exchange by the commercial banks at the Bank moderated the increase in the 

current account balances.  

 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 28-Feb-17 31-Jan-17 Liabilities 28-Feb-17 31-Jan-17

Claims on nonresidents 3,587.9 -24.3 Liabilities to nonresidents 455.1 -31.2

Gold 944.9 32.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 455.1 -31.2

Official reserves 2,632.2 -56.5

Other 10.8 0.0

Domestic assets 541.4 -0.4 Domestic liabilities 2,806.1 -26.6

Currency in circulation 456.8 -12.5

Claims on the government 0.3 0.2 Government deposits 285.4 4.2

Government paper in portfolio 0.3 0.2 Government of Curacao 197.5 4.3

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 22.2 -0.2

Other 0.0 0.0 Former Central Government 65.3 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 49.2 -2.4 Liabilities to deposit money banks 1,934.9 -14.8

Current account balances 49.2 -2.4 Current account balances 564.8 7.0

Certificates of Deposit 227.4 0.0

Required reserves 1,142.7 -21.9

Claims on other sectors 492.0 1.8 Liabilities to other sectors 129.1 -3.4

Other assets 492.0 1.8 Deposits of other residents 68.5 -3.5

Other liabilities 60.6 0.1

Capital and reserves 868.1 33.1

Total assets 4,129.3 -24.7 Total liabilities 4,129.3       -24.7

 February 2017
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” decreased by NAf.31.2 million largely as a result of the 

transfer by the Bank of part of the frozen deposits of a bank under the emergency measure to its 

account holders abroad. This transfer combined with the net purchase of foreign exchange by the 

commercial banks largely explain the decline by NAf.56.5 million in the item “Official reserves” on 

the assets side of the balance sheet. This decline was moderated by the transfer of funds by the 

DSTA for principal and interest payments. Meanwhile, the net position of the government with the 

Bank improved by NAf.4.2 million caused primarily by the transfer of license fee to the 

government of Curaçao.  

 

The decline in the item “Deposits of other residents” (NAf.3.5 million) was largely the result of 

payments by USONA3 to foreign creditors related to the construction of the new hospital in 

Curaçao. This decline was moderated by transfers from the commercial banks to the account of 

Postspaarbank (PSB Bank N.V.).  

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.32.2 million as a 

result of the higher market value at the balance sheet date compared to the end of January 2017. 

The increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was 

related to the rise in the market value of gold. 

 

 

Willemstad, March 29, 2017 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3 USONA is the foundation in charge with the construction of the new hospital in Curaçao. 
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Public announcement  
The following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per description activity. 

Building 

permit 

no. 

Name Applicant Location 
Parcel 

Number 

Description 

building 

activities. 

Date Issued 

156/15 Alan Walraven 

 King Helmet Road #9A, 

Oyster Pond, Upper Prince's 

Quarter 

 89/2011 Residential 28-Mar-17 

148/16 Joseph M. H. Williams 

Watling Island Road #11D, 

Madame Estate, Lower Prince's 

Quarter 

 394/1987 Residential 29-Mar-17 

66/16 Sandra Hanson 

Guana Bay Road #21b,    

Guana Bay, Upper Prince's 

Quarter 

134/1994 Residential 28-Mar-17 

241/16 Leonard Priest 

Baby Deep Scallop Road #1, 

Oyster Pond, Upper Prince's 

Quarter 

138/2013 Residential 30-Mar-17 

The issued permits may be viewed at the Department of Permit, at the Ministry of V.R.O.M.I. In accordance with the Ordinance on 

Administrative Appeal Proceedings (LAR, A.B. 2010, GT no. 1 and A.B. 2010, GT no. 30), those affected by this decision may 

appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks AFTER THE PUBLICATION DATE. 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  

aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 

Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 

Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 

overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

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

van de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 22  Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de    1ste maart 

2017 van de houdende besparing 

van de Landsuitgaven in verband 

met ziektekosten door de bijdrage 

van het Land aan het Algemeen 

Fonds Bijzondere Ziektekosten en 

de premie voor de ziekteverzekering 

op nihil te stellen 

 

08 maart 2017 20 april 2017 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

AB 2017, no. 21 Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunications from 

March 24th, 2017, to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 
petroleum products                        
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 

 

24 maart 2017 05 april 2017 

    

  

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 
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Register Afkondigingsbladen 2017 
  
  

NUMMER 
AFKONDIGINGSBLAD 

CITEERTITEL DATUM 
BEKRACHTIGING 

DATUM VAN 
UITGIFTE 

AB 2017, no. 21 Regulation of the Minister of Tourism, 

Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunications from March 24th, 

2017, to determine the maximum 
wholesale price and maximum retail 
prices for petroleum products                        
(Regulation maximum prices 
petroleum products). 

24 maart 2017   05 april 2017   

AB 2017, no. 22  Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de    1ste maart 

2017 van de houdende besparing van 

de Landsuitgaven in verband met 

ziektekosten door de bijdrage van het 

Land aan het Algemeen Fonds 

Bijzondere Ziektekosten en de premie 

voor de ziekteverzekering op nihil te 

stellen 

 

08 maart 2017  20 april 2017 

 
 


