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AANKONDIGING 

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

van 5 Juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan TJIN-A-
KWIE, IVAN LOUIS dba IVAN KAPPER ZAAK  voorheen 
wonende te BLYDEN DRIVE # 8  thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan Dir: Mr. 
Derher Brian E. Aansprakelijk gesteld van  
REGGAE CAFE NV.  voorheen wonende te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD 26  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
opd.d. 15  MEI  2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
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 27 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan UNDER THE SUN CAR RENTAL NV  voorheen 
wonende te PLANTAIN ROAD Z/N  thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 
Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan Dir: NEELAM SHIVLANI-BHATIA, NEW AGE GIFTS 

STORE NV dba MYSTICAL AND MAGICAL  voorheen 

wonende te FRONTSTREET # 16 SHOP 7, SPEETJENS 
ARCADE  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12  MEI  2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan EMMAPLEIN REAL ESTATE NV dba EMMAPLEIN 

REAL ESTATE NV voorheen wonende te UPPER 
PRINCESS QUARTER  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12  MEI  2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Charles Mardenborough deurwaarder der  
belastingen te St. Maarten op verzoek van de  
Ontvanger, aan VAIBHAVLAXMI NV.  voorheen 

wonende te FRONT STREET # 5-B  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  12  MEI  2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Charles Mardenborough deurwaarder der  

belastingen te St. Maarten op verzoek van de  

Ontvanger, aan ETIENNE RALTON voorheen  
wonende te UPPER PRINCESS QUARTER  thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 12 MEI 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PERRINON HILARY  voorheen wonende te ST. 
MAARTEN  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 15 SEPTEMBER  2010, door de  
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
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 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AWS CARIB COM NV dba AWS CARIB COM NV  
voorheen wonende te HARBOUR VIEW DRIVE # 3  thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15  MEI  2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan   DESAI  ENTERPRISES NV  voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 5  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12  MEI  2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PUTEN, URIEL ORETHUS voorheen wonende te 

PEACH ROAD# 11,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 JANUARI 
2009, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Charles Mardenborough deurwaarder der  
belastingen te St. Maarten op verzoek van  
de Ontvanger, aan PEIKING HOLDING  

COMPANY NV voorheen wonende te WELFARE  
ROAD 55 COLEBAY thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d.  03 DECEMBER  2013, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

Charles Mardenborough deurwaarder der  

belastingen te St. Maarten op verzoek van de  
Ontvanger, aan ANTHONY JEWELRY REPAIR  
SHOP NV dba ANTHONY JEWELRY REPAIR  
SHOP NV voorheen wonende te FRONT STREET  
42  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift  
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 12  

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

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 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan C.B.S. CARAI BES  NV  voorheen wonende te FRONT 
STREET # 24, thans zonder bekende woon- of 

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

Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PEIKING HOLDING COMPANY NV,  voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 55 COLEBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 SEPTEMBER  2012, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan PEIKING HOLDING COMPANY NV, 
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 55 COLEBAY,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  9 FEBRUARI 2012, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
NAZARNA NV. voorheen wonende te FRONT  

STREET 43- W, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 15 MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  

PEIKING HOLDING COMPANY NV, voorheen  
wonende te WELFARE ROAD # 55 COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 JULI  2013,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

  
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
PEIKING HOLDING COMPANY NV, voorheen  
wonende te WELFARE ROAD # 55 COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 19 JULI 2011, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
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 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PELICAN RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY 
NV,  voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 37  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 MEI 2013, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PELICAN RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY 

NV, voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 37  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 3 OKTOBER 2011, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 5 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NALDO NV 
dba 5th AVENUE ,   voorheen wonende te FRONT 

STREET # 12,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 MAART  
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 5 JUNI 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS,  
JOSEPH EMMANUEL dba CYBER GAMING CENTER  

voorheen wonende te FRONT STREET # 120 
PHILIPSBURG  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 12 MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

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

Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan DIAZ PORFIRIO, 
voorheen wonende te FRONT STREET 169 
PHILIPSBURG ,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 12 MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

David Antoine deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
HEMNANI PRAKASH HARI, voorheen wonende te 
OCTAVIUS L. RICHARDSON ROAD # 4 CAYHILL 
(EAST),  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 3 JUNI  2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 3 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan RAMIREZ 
GONZALEZ, RAMONA voorheen wonende te BRINE 
DRIVE # 6,  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 4 Oktober 2010, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 3 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan RAMIREZ 
GONZALEZ, RAMON A voorheen wonende te BRINE 
DRIVE # 6,  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 10 Mei 2010, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 16 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ALMAND, 
LENKY LEONARDO, voorheen wonende te MADELEINE’S 
DRIVE # 26, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 Mei 2014, door de 

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

 
 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 3 juni 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
David Antoine deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
NOCELLA, RONALD CHRISTOPHER  voorheen  

wonende te FRONT STREET 41, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  25 October  2010, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 15 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JOSEPH 

HOMERE, voorheen wonende te GOLDEN BARREL 
CACTUS DRIVE # 170-A SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 November  2010, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

  
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 15 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
JOSEPH HOMERE, voorheen wonende te GOLDEN 
BARREL CACTUS DRIVE # 170-A  
SUCKERGARDEN,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 7 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 15 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PHARMAGOED ST MAARTEN NV,  voorheen 
wonende te REMBRANDT PLEIN # 38 thans zonder 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan CONCORD 
EQUIPMENT & CONSTRUCTION (CED) NV dba 

CONCORD EQUIPMENT & CONSTRUCTION (CED) NV, 

voorheen wonende te ST. PETERS ROAD # 11  thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JEWELERS 
WAREHOUSE NV dba JEWELERS WAREHOUSE NV, 

voorheen wonende te FRONT STREET # 47, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
5 juni 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van de 15 Mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Randall Francisca deurwaarder der belastingen  
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

ENCARNACION, MIREYA dba MIREYA SALON,  
voorheen wonende te ST. PETERS ROAD # 17 ST. 
PETERS thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  14 Mei 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 15 Mei 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  

Randall Francisca deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ADOLPHIN, HENRY JOSEPH,  voorheen wonende  
te MANILLA DRIVE # 14 DUTCH QUARTER,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 MEI 2014, door  

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

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan PUSHPAK 
ENTERPRISES NV dba ALPHA JEWELS,  voorheen 
wonende te FRONT STREET #6, PHILIPSBURG , thans 

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

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

PEROGIES NV, OLGIES PEROGIES BEACH BAR & 

RESTAURANT dba OLGIES PEROGIES BEACH BAR & 
RESTAURANT  voorheen wonende te 
LOODGIETERSTEEG # 1, PHILIPSBURG,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
4 December 2013, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 2 Juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  W.R.M. & 
SONS, W.R.M. & SONS,  voorheen wonende te BUSH 
ROAD # 63 , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 Mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint  
Maarten. Bij exploit van 20 MEI 2014, waarvan  
een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Randall Francisca deurwaarder der belastingen  
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger,  
aan LAKE, MIGUEL JOSE SUPRIANO, voorheen 

wonende te NICK SPRING  # 22-D L.P.Q,   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  3 JUNI 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te  

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  

Bij exploit van 10 juni 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan YOUNG AND  
VIBRANT NV DBA YOUNG AND VIBRANT  NV, 
voorheen wonende te BACK STREET# 21,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 13 mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NEALE, 
BERNEL dba PROFESSIONAL DIVE SERVICE,  voorheen 
wonende te BISHOPHILL ROAD  # 52, APT # 2 LOWER 

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

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan VAN 

PARIDON, DARIO dba CRAFT METAL ALUMINIUM,  
voorheen wonende te BLIJDEN DRIVE # 7,  BUSH ROAD  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 Mei 2014, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 8 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ITALIAN 

WOOD SHOP NV dba ITALIAN WOOD SHOP NV,   
voorheen wonende te ZEA CRAFT WAREHOUSE 
BUILDING 5, ORANGE GROVE COLEBAY,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
26 Februari 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 juni 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan    
SYLVESTER, RUSSEL CECIL,  voorheen wonende  

te PIN CUSHION CACTUS DRIVE # 73 
SUCKERGARDEN,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  22 Mei 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  

de inhoud  

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 20 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall  

Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   
LUCAS, OSCAR RUBEN dba QUICK FIX ,   
voorheen wonende te TORTOLA DRIVE   
DRIVE # 4 MIDDLE REGION, ST MAARTEN,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  7 November 2013, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 

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 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  PREMIRE 
EGLISE APOCALYPSE OF SINT MAARTEN, voorheen 
wonende te UNION ROAD # 91, COLEBAY , thans zonder 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan MBA 

WOOD NV,  voorheen wonende te WELL ROAD # 85,  

COLEBAY,  thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 7 Mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PANTHIER, SANDRA VITALIS,  voorheen wonende te 
RUBBER TREE DRIVE  # 12,  COLEBAY thans zonder 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 7 Mei 2014, waarvan een 
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, David 
Antoine deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ZUMZUM NV LA SUPERETTE dba LA SUPERETTE  

de Heer Qeuniche,  voorheen wonende te JORDAN  
ROAD# 10 LOWLANDS, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 16 APRIL 2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 7 MEI 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antoine 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  

verzoek van de Ontvanger, aan KRAAI CONSULT  
NV, voorheen wonende te KANAAL STEEG # 1 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 5 MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  

Richardson deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ABISA NV C/O LAURENSZ ADMINISTRATION & 
CONSULTANCY,   voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD # 108 UNIT 4-A,  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

9 Mei  2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan  
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 08 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MATHURIN ERILAND,  voorheen wonende te te 
WELL ROAD # 10 COLEBAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 
Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
  
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman, deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  M.C. 
RECYCLING NV,  voorheen wonende te VIN CACTUS  
DRIVE DRIVE # 13 SUCKERGARDEN, ST. MAARTEN, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  5 December 2013, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  ELLE-SI-
BELLE NV dba ELLE-SI-BELLE NV,  voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD  # 6 COLEBAY, thans zonder 

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

Antonio Boasman , 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
POMPEY CONSTRUCTION COMPANY NV,   

voorheen wonende te AIRPORT ROAD, LA PALAPA 
UNIT 8, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  9 Mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

LONDONO CUSTUM   CRAFTS  NV, voorheen  
wonende te FISHERMAN’S WHARF# 23,   
COLEBAY,  thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d.  9 Mei  2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen  

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

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan JUST BETWEEN NV,  
voorheen wonende te  C/O ANTOINE VAN DER 
MEYDEN DR, LAGO LASLEY STR  # 7, COLEBAY   
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 9 Mei  2014, door de  

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

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SISTER G’S 
FINGER LICKIN RESTAURANT NV,  voorheen wonende 
te ILLIDGE ROAD # 46, LOWER PRINCESS QUARTER 

ST. MAARTEN  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 September 
2012, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 April 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PICASSO ENTERPRISES NV dba CLASSIC 

ELECTRONICS & JEWELRY,  voorheen wonende te 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan KELLY, 
CORNELIUS DELANO dba KELLY’S CONSTRUCTION, 

voorheen wonende te MANILLA DRIVE# 10, DUTCH 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 December 2013, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan VAIBHAVLAXMI  
NV,  voorheen wonende te te FRONT STREET # 5 

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

  

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson, deurwaarder der belastingen te St.  

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   

CALYMOUN NV,  voorheen wonende te FRONT  
STREET #  5 PHILIPSBURG,   ST MAARTEN,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 Februari 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ICE CREAM ATHLETICS NV dba ICE CREAM 
ATHLETICS ,  voorheen wonende te FRONT  
STREET#  5 PHILIPSBURG,   ST MAARTEN,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 3 Maart 2014, door de 

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

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan KELLY, 
CORNELIUS DELANO dba KELLY’S CONSTRUCTION, 
voorheen wonende te MANILLA DRIVE # 10, DUTCH 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 7 Mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 MEI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DROUIN-
STEVENS, TAMALA L., voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD # 108 , SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
MEI 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SANTANA 
CONCRETE TRANSPORT NV,   voorheen wonende te C/O 
THE MAILBOX PALAPA CENTER BLDG 30 A, AIRPORT 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan INFO 
ELECTRONICS & SILVER INTERNATIONAL NV, 

CARIBBEAN CELLULAR CENTER dba, voorheen 
wonende te E.CAMILLE RICHARDSON STREET #  
15-A, PHILIPSBURG  thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 3  Maart 2014, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 April 2014, waarvan een afschrift  

is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  EAST 
CARIBBEAN CELLULAR  NV  dba EAST  
CARIBBEAN CELLULAR NV, voorheen wonende te 
E.CAMILLE RICHARDSON STREET# 13 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 3 Maart 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  ANNA’S 
MEAT MARKET & DELI NV, voorheen wonende te A.J.C. 
BROUWERS ROAD, (OPPOSITE ACE) CAYHIL, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  9 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan  EDIL LIQUOR MANAGEMENT NV dba DE GOUDA 

LIQUORE STORE, voorheen wonende te POBOX 8279 
SIMPSONBAY, AIRPORT RD 99, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 
Maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ROJUAN 
ENTERPRISES  NV dba QUIZNOS SUB,  voorheen 

wonende te  AIRPORT ROAD # 1-9 SIMPSONBAY  thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15  April  2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   
ORO DE SOL NV dbaORO DE SOL NV, voorheen 

wonende te OLD STREET SHOPPING MALL # 23, 
CORNER FRONT STREET, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 5 Maart 2013, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy  

Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NO 
WAITING SNACK NV,  voorheen wonende te BACK 
STREET # 19 A , PHILIPSBURG, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 17 Maart 2014, door de 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 MEI 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan STAR JEWELERS NV.,  
voorheen wonende te FRONT STREET # 31, 
PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

17 Maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
ISTANBUL – ORIENT MOON NV,  voorheen wonende te 
te FRONT STREET #  45 PHILIPSBURG,  thans zonder 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de  12 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson, deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WONG’S INTERNATIONAL NV dba POPULAR PLUS 

SUPERMARKET,  voorheen wonende te W.J.A. NISBETH 

ROAD#  45 PHILIPSBURG,   ST MAARTEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 3 Maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan  SHATIS NV  dba SHATIS NV,  voorheen wonende te 

FRONT STREET #  49 PHILIPSBURG,  ST MAARTEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  3  Maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 8 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
QUICK FIT BEAUTY CENTER NV DBA QUICK FIT 

BEAUTY CENTER NV, voorheen wonende te ST.  
PETERS ROAD # 11,  thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
10 April  2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van de 8 Mei  2014, waarvan  

een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  
Charles Mardenborough deurwaarder der  
belastingen te St. Maarten op verzoek van de  
Ontvanger, aan  MCLEAN, DELLIS ANTON,  
voorheen wonende te JUANCHO YRAUSQUIN  
BLVD 17-E POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Randall Francisca deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan U.S. 
NAILS NV dba U.S. NAILS NV, voorheen wonende te 
WELFARE ROAD #  55-A, COLEBAY,  thans zonder 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
Bij exploit van 8 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Charles Mardenborough 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan  W.T.G. PRICE & ASSOCIATES NV,  

voorheen wonende te E.CAMILLE RICHARDSON STREET   

# 17 PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 1 April 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 8 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan VIRGON ARCHITECTS AND DEVELOPERS NV dba 
VIRGON PLAN SERVICES,  voorheen wonende te C.A. 

CANNEGIETER STREET # 11, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op  d.d.  09 April 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van de 08 Mei  2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
CARIBBEAN SEGWAY TOURS NV,  voorheen  

wonende te FRONT STREET Z/N DOWN STAIRS 
HOLLAND HOUSE,  thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op              
d.d.  11 April  2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen  

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 7 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
 PRIVILEGE COIFFEUR NV,  voorheen wonende te  
RHINE ROAD UNIT 3 106 , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
5 Mei 2014, door de Ontvanger te  St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan  
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 8 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Charles Mardenborough 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan  KING, IVAN EMILE,   
voorheen wonende te te C.A. CANNEGIETER STREET  
#  41 PHILIPSBURG,  thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

7 MEI  2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

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 8 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan   BISCAYNE SXM B.V., BISCAYNE B.V. DBA C/O 
PRICEWATERHOUSE COOPERS,  voorheen wonende te 

EMMAPLEIN # 2 , PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11 
April 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van de 08 MEI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan 
de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan  ALL FIXED NV., voorheen wonende te 

REGINA ROAD # 1A , SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 Maart 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

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

PENSIOEN FONDS NEDERLANDSE ANTILLEN A.P.N.A. 
dba A.P.N.A., voorheen wonende te W.J.A. NISBETH 
ROAD # 95, PHILIPSBURG,  thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  d.d. 16 
NOVEMBER  2011 door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough, deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
LUCKY CAR RENTALS NV dba LUCKY CAR RENTALS 

NV, voorheen wonende te WATERFRONT ROAD # 3 
COLEBAY,  ST MAARTEN, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
29 November 2013, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

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

exploit van de 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   
ROOFLINE INSTALLATIONS NV ,  voorheen  
wonende te ORANGE GROVE ROAD #5  
COLEBAY,  ST MAARTEN ,  thans zonder  

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  17 April 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 13, 27 juni 2014 pagina 18 

 

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 5 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan A.V.M. SINT 
MAARTEN NV DBA A.V.M. SINT MAARTEN  NV, 
voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  9  APRIL  2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

MAARTEN NV DBA A.V.M.  SINT MAARTEN NV,  

voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  7  MEI 2012, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 5 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  A.V.M. SINT 
MAARTEN NV DBA A.V.M. SINT MAARTEN NV,  

voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 SEPTEMBER 2012, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 9 Mei 2014, waarvan een afschrift is  
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan    
MUNSEY INTERNATIONAL CORPORATION  

LTD.,   voorheen wonende te FRONTSTREET  
SUITE 2 – B 6, PHILIPSBURG,  thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  7 Mei 2014, door de  
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 9 Mei 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   
FLEURS DE ST. MAARTEN NV DBA COCO LOCO,   
voorheen wonende te HARBOUR POINT VILLAGE   
# 13, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  7 Mei 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
FERNANDEZ, VLADIMIR,  voorheen wonende te  
RHINE ROAD 1 LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op   
d.d. 25 Maart 2014, door de Ontvanger te St. 

 Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
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 5 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan A.V.M. SINT 
MAARTEN NV DBA A.V.M. SINT MAARTEN  NV, 
voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 7  MEI 2013, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

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

MAARTEN NV DBA  A.V.M. SINT MAARTEN NV, 

voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 JANUARI 2013, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 5 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan A.V.M. SINT 
MAARTEN NV DBA A.V.M. SINT MAARTEN NV, 

voorheen wonende te FRONT STREET # 123A , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  2 September 2011, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
PELICAN RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY  

NV,  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. 5 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 MEI 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough  deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
FINNEY, MARIANE, voorheen wonende te  
AMAZONE ROAD, LOWLANDS, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 14 April 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
EAUDEMIALE LLC, voorheen wonende te SHORE 
POINT, CUPECOY NIGER DRIVE Z/N, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 April 2014, door de 

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

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, David Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan DAVIS, 
ANTHONY ADOLPHUS,   voorheen wonende te POTATO 
ROAD 6 –A SINT MAARTEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
April 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 7 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan NOFRAMAR 
NV dba NOFRAMAR NV , voorheen wonende te BUSH 
ROAD 70 CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 7 Mei 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

van 7 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan QUALITIME 
TOO NV, voorheen wonende te BUSH ROAD # 70 APT F, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op  d.d. 5 MEI 2014, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
CRYSTAL RENTING NV ,  voorheen wonende te 

WELLSBURG STREET #1 COLEBAY , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 17 APRIL 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan   
MASTER SKI PILOU NV DBA MASTER SKI PILOU  
NV, voorheen wonende te JUANCHO YRAUSQUIN  
BLVD 26 POINT BLANCHE,  thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 23 April  2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 7 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Casper Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ROCHE  
PAUL,  voorheen wonende te HYSSOP ROAD, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 7 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 8 MEI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik,  Jossy Richardson  deurwaarder der belastingen 
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan JUTLA, 
DIANE, voorheen wonende te SIMPSON BAY 
YACHTCLUB BLD 3 APT 7 SIMPSONBAY,  thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
7 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan NOEL BLAISE, voorheen wonende te UMBRELLA  
CACTUS ROAD11-H SUCKERGARDEN,  thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 

10 APRIL 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PYRAMID GROUP HOLDING, voorheen wonende  

te  LA PALAPA CENTER UNIT 7, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 24 April 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

ARRINDELL, ROBERTO IRA FERNANDEZ DBA 
MATTHEW FISHING INDUSTRIES, voorheen  
wonende te te NAKED BOY HILL# 25 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 11 APRIL 2014, door de Ontvanger te St.  

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei  2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough, deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
JAVOIS, VALERIE FELIX L., voorheen wonende te 
RESIDENCE LA SUCRERIE BA 1-4 PTE 431 
CONCORDIA ST MARTIN F.W.I., thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d. 8 MEI 2014, door de  
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St.Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan KELSEY ALAN, voorheen wonende te RHINE ROAD 
Z/N LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8 MEI 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
 

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

van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan KELSEY, PAULINE JOAN, voorheen wonende te 
ROOSEVELT ROAD 20 Z/N WHITE HOUSE STATION, 

NEW JESREY USA, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 8 Mei 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 12 MEI 2014, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, 
heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan JAULIN, OLIVIER GEORGE PIERRE, voorheen 
wonende te POINT PIROUET 2 LOWLANDS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 April 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ALFA ENTERPRISES NV, voorheen wonende te   

A. TH. ILLIDGE ROAD # 61 LOWER PRINCESS 
QUARTER, ST MAARTEN, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
7 April 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan  

te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 12 Mei 2014, waarvan een afschrift is  
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 

Mardenborough deurwaarder der belastingen  
te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PAUL’EVA NV, voorheen wonende te JUANCHO 
YRAUSQUIN BLVD 226, BOBBY’S MARINA 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 7 Mei 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Bij exploit van 2 juni 2014, waarvan een afschrift is gelaten 

aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik, Ervin A. 
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht van Sint Maarten, 
ten verzoeke van: NAOMI CHRISTINA ALEXANDER, 
gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Union Road 120-C 
ten kantore van dhr. E.I. Maduro, aan de gezamenlijke 
erfgenamen van: MARY MARGARETH ARRINDELL, 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

betekend: de grosse van een vonnis door de E.A. Heer 
Rechter in het G.E.A. te Sint Maarten, welk vonnis ter 
terechtzitting van het Gerecht voormeld de 22ste april 
2014, in het openbaar is uitgesproken, met bevel om aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Ervin A. Arrindell 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploit van 17 juni 2014, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Officier van Justitie op Sint Maarten, heb ik, 

Ervin A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht op Sint 
Maarten, ten verzoeke van: GEORGINA MODESTE, 
wonende op Sint Maarten aan: PATRICK NEIL WELLS, 
wonende aan de Wendy Avenue Grand Anse St. Georges te 
Grenada, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten, betekend: de grosse van een in executoriale vorm 

uitgegeven beschikking d.d. 12 mei 2014, door de E.A. 

Heer Rechter in het G.E.A. van Sint Maarten, waarbij 
tussen partijen op 2 juli 2005 op Sint Maarten, in algehele 
gemeenschap van goederen met elkander gehuwd de 
echtscheiding uitgesproken, met bevel om aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van de 17de juni 2014, 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 juni 
2014,  

 
OPGEROEPEN 

 
MAZELRY LIMITED statutair gevestigd in Saint Lucia, 
zonder bekende woon- en/of 
vestigings- verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 
terechtzitting van: dinsdag 9 september 2014, des 
voormiddags te 08.30 uur, ten Raadhuize te Philipsburg, 
teneinde op de door: CUPECOY MASTER FACILITIES 

FOUNDATION, gedomicilieerd op Sint Maarten aan de 
Falcon Drive # 2, ten kantore van mr. L.G.J. Berman, tegen 
haar ingestelde vordering te antwoorden. 
A.R. No: 100/14 
 
De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell 

Private Foundation JAJ 
in liquidatie, gevestigd op Sint Maarten 

 

Besluit tot ontbinding: 
Bij directiebesluit is besloten de  
Stichting per 28 april 2014 te ontbinden. 
Rekening en Verantwoording: 
De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van  
de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn en  
heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter 

inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van  
de Stichting. 
Plan van Uitkering: 
De Stichting zal op korte termijn al haar schulden 
voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de 
begunstigden zal worden voldaan overeenkomstig  

de bepalingen in de statuten van de Stichting. 

 
De Vereffenaar 
   
 

Private Foundation JAJ 
BOARD RESOLUTIONS 

 
The Undersigned: 
 
United International Trust N.V., a limited liability  
company organized and existing under the laws of 
Curaçao, having its principal offices at Landhuis  

Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao, 

Commercial Registry number 100493, by these  
presents acting as the sole Board Member of Private 
Foundation JAJ (“the Foundation”), a private  
foundation organized under the laws of Sint. Maarten, 
Foundation Registry number 20357.0 with registered 
address at Kaya Richard J. Beaujon z/n, Curaçao,  
does hereby adopt the following resolutions: 

 
BE IT AS IT IS HEREBY  
 
RESOLVED: to dissolve the Foundation as per  
April 28, 2014; 
 

FURTHER RESOLVED:  
that any surplus that remains after all debts would be 
repaid, will be distributed to the beneficiaries of the 
foundation as designated by the Board; 
FURTHER RESOLVED:  
to appoint Centennial Management N.V. as the  
liquidator of the Foundation as per April 28, 2014; 

FURTHER RESOLVED:  
to dismiss United International Trust N.V. as Board 
Member of the Foundation effective upon the  
appointment of aforementioned liquidator, thereby 
granting honourable discharge for its conduct of the 
foundation's affairs. 
 

IN WITNESS WHEREOF these resolutions have been 
adopted this 28th day of April, 2014.  
 
United International Trust N.V. 
 
By: Gregory E. Elias, Managing Director-Chairman                                

      Violeta M.G. Haseth-Portillo, Proxyholder A               
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of May 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at tightening of the surplus in the 
money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.25 percentage 
point to 17.75%. This instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the growth in 
credit extension. Due to the increase in the reserve requirement percentage, the amount of required reserves 

expanded by NAf.30.4 million. Furthermore, the Bank tried to mop up excess liquidity through the auctioning of a 
higher amount of certificates of deposit (CDs). However, the subscriptions fell short, causing a NAf.11.0 million drop in 
the outstanding amount of CDs. 
 

Base money1 rose by NAf.20.5 million in May 2014, reflecting an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.24.2 million). The growth in the current account balances was caused primarily by the net sale 

of foreign exchange to the Bank.  
The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.274.9 million, due largely to a transfer by the Dutch Ministry of 
the Interior and Kingdom Relations (BZK) from a foreign account to its account with the Bank. The transfer was 
related to the purchase of debt securities issued by the countries of Curaçao and Sint Maarten in the beginning of June 
2014, on which the Dutch State automatically subscribes because of the standing subscription. This transaction also 
explains the increase by NAf.281.5 million in the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet.  
 

In addition, the Bank provided short-term liquidity to a commercial bank during the month of May 2014, reflected by a 
rise in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.28.4 million. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.28.6 million as a result of a lower 
value at the balance sheet date, compared to the end of April 2014. The decrease in the item “Capital and reserves” 

on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the market value of gold. 
 

Willemstad, June 24, 2014 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

                                                 
1
 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-May-14 30-Apr-14 Liabilities 31-May-14 30-Apr-14

Claims on nonresidents 3,594.1 252.9 Liabilities to nonresidents 878.1 274.9

Gold 941.0 -28.6 Deposits of nonresidents in foreign currency 878.1 274.9

Official reserves 2,451.3 281.5

Other 201.8 0.0

Domestic assets 550.1 28.7 Domestic liabilities 2,398.7 33.4

Currency in circulation 415.3 -3.7

Claims on the government 0.5 0.0 Government deposits 297.6 -0.9

Government paper in portfolio 0.5 0.0 Government of Curacao 97.1 3.0

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 74.7 -3.8

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 57.4 28.4 Liabilities to deposit money banks 1,395.3 43.6

Current account balances 57.4 28.4 Current account balances 241.9 24.2

Certificates of Deposit 31.5 -11.0

Required reserves 1,121.9 30.4

Claims on other sectors 492.2 0.3 Liabilities to other sectors 290.6 -5.5

Other assets 492.2 0.3 Deposits of other residents 196.3 -2.9

Other liabilities 94.3 -2.6

Capital and reserves 867.5 -26.8

Total assets 4,144.3 281.6 Total liabilities 4,144.3       281.6

 May 2014
(millions of NAf.)
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 
VAN DE 26ste JUNI 2014 

 

MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN 
No. 2014/1186 

 
in overweging genomen hebbende dat: 

 
- bij elke verkiezing een kleur kan worden toegekend aan een kandidatenlijst; 
- dat de Minister van Algemene Zaken de daarvoor beschikbare kleuren bepaalt. 

 
gelet op:  
artikel 36, tweede lid, van de Kiesverordening; 
 

 
 

 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
Artikel  1   

 
Aan de kandidatenlijsten kunnen de navolgende kleuren worden toegekend: 

a. Rood; 
b. Geel; 
c. Blauw; 
d. Groen; 
e. Bruin; 

f. Cyaan; 
g. Zwart; 

h. Wit; 
i. Paars; of, 
j. Magenta. 

 

 
Artikel 2 
 

1. Deze beschikking treedt in werking met op de dag van ondertekening ; 
2. Deze beschikking wordt in de landscourant geplaatst.  

 

 

 

 
    Philipsburg, zesentwintigste juni 2014 
    Minister van Algemene Zaken 
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Sint Maarten 
 

 

OPENBARE KENNISGEVING 
 

 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Staten van Sint Maarten geeft 
hierbij ingevolge artikel 22 lid 4 van de Kiesverordening in het openbaar kennis van het volgende.  
 

Op de dag van de kandidaatstelling voor de op 29 augustus 2014 te houden verkiezing van de leden van de Staten 
van Sint Maarten, welke dag is bepaald op vrijdag 11 juli 2014, kunnen bij de Electorale Raad ingeschreven politieke 
partijen bij de voorzitter van het centraal stembureau, of bij het door deze aan te wijzen lid van dat bureau, van 9.00 
uur tot 16.00 uur kandidatenlijsten inleveren in de A.C. Wathey Legislative Hall van het Bestuurskantoor aan de Clem 
Labega Square te Philipsburg, 
 
Bij de afdeling burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar waarvan gebruikt wordt gemaakt voor de 

kandidatenlijsten. 

 
Elke kandidatenlijst dient te worden ondersteund door tenminste 138 kiezers. Deze ondersteuning geschiedt door het 
plaatsen van handtekeningen op elke kandidatenlijst door de kiezers als bedoeld in artikel 39 lid 2 van de 
Kiesverordening bij de afdeling burgerzaken op maandag 14 juli 2014 van 9.00 uur tot 16.00 uur. Daarbij geldt dat 
eenzelfde kiezer niet meer dan één lijst of afschrift daarvan mag ondertekenen. 
 

Tot de ondersteuning van de kandidatenlijsten wordt slechts toegelaten degene die bevoegd is hieraan deel te nemen 
als kiezer en zich kan legitimeren door middel van: 
 

 een geldige identiteitskaart als bedoeld in artikel 1 van de Landverordening Identiteitskaarten (PB 1965, 
no.17); 

 een geldig paspoort; 

 een geldig rijbewijs; 
 enig bij ander landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen geldig identiteitsbewijs. 

 
De verplichting tot ondersteuning van de kandidatenlijsten geldt niet ten aanzien van de kandidatenlijsten van de 
politieke partijen waaraan bij de laatstgehouden verkiezing een of meer zetels zijn toegekend. 
 
Het centraal stembureau verwijst voor alle overige voorschriften rond de kandidaatstelling naar Hoofdstuk 5 van de 

Kiesverordening. 
 
 
De voorzitter van het centraal stembureau. 
Mr. Jason J. Rogers LL.M. 
   
 

Sint Maarten, 20 juni 2014 
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Info session MOT Sint Maarten for Financial 
Institutions and Gaming Industry 
 
The MOT will hold its first info session of 2014 for the financial institutions and the gaming industry of Sint Maarten. 
The financial institutions are the banks, investment administrators, investment funds, providers of management 
services, credit card companies and credit institutions, insurers and insurance brokers, money remitting companies 
and the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten. The gaming industry consists of the providers of games of hazard, 

casinos, lotteries and providers of offshore (internet) gaming. 
 
Date: Wednesday July 9th, 2014 
Time: 19.00 hrs. 
Place: University of St. Martin 
 
Please register by sending an email with your name, company name, attendees, address, telephone number, fax 

number and email addresses of the attendees to mot.sxm.004@justicesxm.com, Ms. L. Tielen or 
mot.sxm.003@justicesxm.com, Ms. C. Sorton before the 4th of July 2014. If  you have any further questions please 
contact the MOT on +1(721) 542-3025/543-0826.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:mot.sxm.004@justicesxm.com
mailto:mot.sxm.003@justicesxm.com
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 Beschikking nummer: 13/2014 
 Datum: 23 juni 2014  

 
 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 

 
Gelezen: 

het verzoek van de politieke partij The Democratic Party of Sint Maarten van 26 mei 2014 tot registratie van The 
Democratic Party of Sint Maarten; 
 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie; 
 

Gelet op: 
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 

Artikel  1 
De politieke partij The Democratic Party of Sint Maarten wordt geregistreerd in het register van politieke partijen, 
bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2014. 

 
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 

- The Democratic Party of Sint Maarten 

 
Sint Maarten, 23 juni 2014  
 
 
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. 

 
 

 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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 Beschikking nummer: 14/2014 
 Datum: 23 juni 2014  
 

 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
 
Gelezen: 

het verzoek van de politieke partij The Democratic Party of Sint Maarten van 26 mei 2014 tot registratie van de 

aanduiding DP als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke partij in te dienen lijst van 
kandidaten; 
 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding; 
 

Gelet op: 
de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel  1 

De aanduiding DP wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 
Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal worden geplaatst boven de door 
de politieke partij The Democratic Party of Sint Maarten in te dienen lijst van kandidaten. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2014. 

 
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 

- The Democratic Party of Sint Maarten 

 
Sint Maarten, 23 juni 2014  
 
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. 
 
 

 Backstreet 145B, Philipsburg                  Telephone: + 1 721 5439888  
 Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 
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 Beschikking nummer: 15/2014 
 Datum: 23 juni 2014  
 

 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
 
Gelezen: 

het verzoek van de politieke partij One St. Maarten People Party van 27 mei 2014 tot registratie van One St. Maarten 

People Party; 
 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie; 
 
Gelet op: 

de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
 
Artikel  1 

De politieke partij One St. Maarten People Party wordt geregistreerd in het register van politieke partijen, bedoeld in 
artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2014. 
 

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 

- One St. Maarten People Party 

 
Sint Maarten, 23 juni 2014  
 
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. 

 
Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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Beschikking nummer: 16/2014 
Datum: 23 juni 2014  
 

 
 

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, 
 
 

Gelezen: 
het verzoek van de politieke partij One St. Maarten People Party van 27 mei 2014 tot registratie van de aanduiding 

O.S.P.P. als aanduiding die geplaatst zal worden boven de door de politieke partij in te dienen lijst van kandidaten; 
 
Overwegende: 
dat er geen bezwaar bestaat tegen voldoening aan het verzoek tot registratie van de aanduiding; 
 
Gelet op: 

de artikelen 19 en 24 van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen; 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel  1 

De aanduiding O.S.P.P. wordt geregistreerd in het register van aanduidingen, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van 

de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen, als de aanduiding die zal worden geplaatst boven de 
door de politieke partij One St. Maarten People Party in te dienen lijst van kandidaten. 
 
Artikel 2 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Landscourant waarin zij is 
geplaatst en werkt terug tot en met 23 juni 2014. 
 

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 

- One St. Maarten People Party 

 
Sint Maarten, 23 juni 2014  
 
 
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. 

 
 
 Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

 Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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 Decision No.: 13/2014 
 Date: June 23, 2014  
 
 

 
THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 

 
Having read: 

The application of the political party The Democratic Party of Sint Maarten of May 26, 2014 for registration of The 
Democratic Party of Sint Maarten; 
 

Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration; 
 
In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 

 
HAS DECIDED: 

 
Article 1 
The political party The Democratic Party of Sint Maarten shall be registered in the register of political parties, as 

referred to in Article 14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 
 

Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 
retroactive until June 23, 2014. 
 
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  

 The Democratic Party of Sint Maarten 

 
St. Maarten, June 23, 2014 
 
 

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

 

 

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

 
 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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Decision No.: 14/2014 
Date: June 23, 2014  

 
 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 
 
 

Having read: 

The application of the political party The Democratic Party of Sint Maarten of May 26, 2014 for registration of  the 
reference DP as the reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by the aforementioned 
political party; 
 
Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration of the reference; 

 
In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 
 

HAS DECIDED: 
 

 
Article 1 
The reference DP  shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of the National 
Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be placed above the list of 
candidates to be submitted by The Democratic Party of Sint Maarten. 
 
Article 2 

This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 
retroactive until June 23, 2014. 
 
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 
 The Democratic Party of Sint Maarten 

 

St. Maarten, June 23, 2014 
 
 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Chairman    Member    Member 

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

 
Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  
Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 

                                  Email: info@ecsxm.org 
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 Decision No.: 15/2014 
 Date: June 23, 2014  
 

 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 
 
 
Having read: 

The application of the political party One St. Maarten People Party of May 27, 2014 for registration of One St. Maarten 

People Party; 
 
Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration; 
 
In view of: 

Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 
 

HAS DECIDED: 
 
 
Article 1 

The political party One St. Maarten People Party shall be registered in the register of political parties, as referred to in 
Article 14, par. 2 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties. 
 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 
retroactive until June 23, 2014. 
 

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  

 One St. Maarten People Party 

 
St. Maarten, June 23, 2014 
 
B.G. Hofman    G.C. Richardson-Nicolaas  L.A. Richardson 
Chairman    Member    Member 

 

 

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

 
 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
                                  Email: info@ecsxm.org 
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 Decision No.: 16/2014 
 Date: June 23, 2014  
 

 
 

THE ELECTORAL COUNCIL OF ST. MAARTEN, 
 
 
Having read: 

The application of the political party One St. Maarten People Party of May 27, 2014 for registration of  the reference 

O.S.P.P. as the reference that shall be placed above the list of candidates to be submitted by the aforementioned 
political party; 
 
Considering: 
That there is no objection to comply with the application for registration of the reference; 
 

In view of: 
Articles 19 and 24 of the National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties; 
 
 

HAS DECIDED: 
 
 

Article 1 
The reference O.S.P.P.  shall be registered in the register of references as referred to in Article 14, par. 2 of the 
National Ordinance on Registration and Finances of Political Parties as the reference that shall be placed above the list 
of candidates to be submitted by One St. Maarten People Party. 
 
Article 2 
This Decision shall enter into force on the day following the date of its publication in the National Gazette and shall be 

retroactive until June 23, 2014. 
 
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 
 One St. Maarten People Party 

 
St. Maarten, June 23, 2014 
 

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

 

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

 
 
  Backstreet 145B, Philipsburg           Telephone: + 1 721 5439888  

  Sint Maarten  Fax: + 1 721 5439887 
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  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 13, 27 juni 2014 pagina 36 

 

 
 

Overzicht wetgeving 2014 

 
  De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te maken 
  bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van artikel 127, 

  derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Algemene 
  Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht 
  van: 
  1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 
      Ombudsman nog niet is verstreken; 
  2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
  3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 40 Regeling nr. 2014/923 van de 

Minister van Financiën van de 20ste 
mei 2014, tot wijziging van de 
Regeling nummerplaten 2014 in 
verband met het uitbreiden van de 
nummerreeksen van enkele 
categorieën motorrijtuigen 

20 mei 2014 2 juli 2014 

 
 

2 

 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

- - - - 

 

 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 


