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PLANET PARADISE N.V. Branch 

In liquidatie gevestigd te Sint Maarten 
 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap per 18 september 2014 te ontbinden. 
 
De Vereffenaar 
 
 

PLANET PARADISE N.V.  

In liquidatie gevestigd te Sint Maarten 
 

Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 
vennootschap per 18 september 2014 te ontbinden. 

 
De Vereffenaar 

 
 

Electrad B.V.  
In liquidatie gevestigd te Sint Maarten 

 
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de 

vennootschap per 31 oktober 2014 te ontbinden. 
 
De Vereffenaar 
 
 

 

 
 

 
OPROEPING 

 
Bij exploot d.d. 21e november 2014, afschrift  

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op  

Saba, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder bij  
het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats Saba,  
alhier,  

OPGEROEPEN   
Rayford Howard Hixon Jr., zonder bekende  
adres, om op dinsdag, 24 februari 2015  
te 8:30 uur voormiddag ter zitting van het  

gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten  
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 
vordering van St. Maarten Shipyard N.V., 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Richard  
Gibson Jr., gevestigd op St. Maarten, alhier, te 

antwoorden. (AR 175/14) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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OPROEPING 

 
Bij exploot d.d. 21e november 2014, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Off. van Justitie op Saba, heb ik, Solange M. 
APON, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingplaats Saba, alhier, 

OPGEROEPEN 
Dennis Wheeler, zonder bekende adres, om op dinsdag, 
24 februari 2015 te 8:30 uur voormiddag ter zitting van 
het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 

te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van St. 
Maarten Shipyard N.V., gedomicilieerd ten kantore van 
mr. Richard Gibson Jr., gevestigd op St. Maarten, alhier, te 
antwoorden. (AR 176/14) 
 

De deurwaarder S.M. Apon 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 28 oktober 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 voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
108 LAURENSZ ADMINISTRATION , thans zonder 

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

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

 
 

AANKONDIGING 
 

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

van 28 oktober 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 ONCORE  N.V voorheen wonende te AIRPORT ROAD 
8 , thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 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 WANNA HAVES N.V.  
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 99,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

 op d.d.  17 oktober 2014, door de Ontvanger  
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen  

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

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 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 L.H. ENTERPRISES NV  
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 130 B,0 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 17 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 28 oktober 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 PURE MARKETING NV voorheen wonende te 
AIRPORT  ROAD UNIT # 7, PHILIPSBURG, thans 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 28 oktober 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 MACCOLL, ELIZABETH voorheen wonende te 
AMAZONE ROAD 61, LOWLANDS, thans zonder bekende 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 28 oktober 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 VIVEROS PEREA, GLORIA voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD # 72, SIMPSON BAY, thans zonder 

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

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 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 
EVOLUTION UNISEX BEAUTY SALON NV  

voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 36 UNIT  
-F, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 oktober 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te  
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 10 oktober 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 
CANADIAN FOODS N.V. voorheen wonende te  
ORANGE GROVE ROAD UNIT 1 # 23, COLE BAY,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 oktober 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te  
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 10 oktober 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 
BAKARDZHIEVA,VARVARA RADOSLAVOVA  

voorheen wonende te AIRPORT  ROAD  15, 
 SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 9 oktober 2014, door de Ontvanger te  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 WINSTON AUTO BODY REPAIR NV voorheen 
wonende te RICHMOND DRIVE # 13, COLEBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 9 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 CAMILLE, ELENE JOSEPH voorheen wonende te     
OAK TREE DRIVE  # 11, COLEBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 10 oktober 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 VINA DEL SOL NV DBA VINI’S  

VINO voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT  
CLUB # 6 , SIMPSONBAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 9 oktober 2014  , door de Ontvanger  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 10 oktober 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 BABY BUBBLES NV voorheen  
wonende te ORANGE GROVE ROAD # 12,  
ORANGE GROVE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d. 9 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 CUCOARA MARIA voorheen wonende te                     
SR. MODESTA ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 december 
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 10 oktober 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 NEREIM NV DBA NEREIM voorheen wonende te 

EMERALD MERIT ROAD # 3, DAWN BEACH, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 KIDDIES ADVENTURE PLAYSCHOOL FOUNDATION 

voorheen wonende te WESLEY STREET # 7, COLEBAY 
LAGOON, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 6 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van  
Sint Maarten. Bij exploit van 10 oktober 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 ARCADIS ST. MAARTEN NV.  

voorheen wonende te   SR. MODESTA ROAD  
# 21, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats  
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift  
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
september 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 28 oktober 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 voorheen wonende te AIRPORT 
 ROAD 108 LAURENSZ ADMINISTRATION ,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 oktober 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het  
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 28 oktober 2014, 
 waarvan een afschrift is gelaten aan de Ambtenaar  
van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten, heb ik,  

Jossy Richardson deurwaarder der belastingen te S 
t. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
ONCORE  N.V voorheen wonende te AIRPORT  
ROAD 8 , thans zonder bekende woon- of  

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d. 17 oktober 2014, door de Ontvanger  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan C.P.B. HOLDING N.V. voorheen wonende te 
SIMPSONBAY YACHT CLUB APARTEMENT # 11, 

BUILDING 5, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  7 oktober 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 ALVAREZ, PAULINA MILQUEYA voorheen wonende 
te SIMPSONBAY ROAD # 2, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 BLM ENTERPRISES NV voorheen wonende te 

SIMPSONBAY YACHT CLUB # 98, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 7 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 

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

 van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 28 oktober 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 
WANNA HAVES N.V. voorheen wonende te 

 AIRPORT ROAD # 99, SIMPSON BAY,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
 Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober 2014, 
 door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te  
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 28 oktober 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 
 PURE MARKETING NV voorheen wonende te  
AIRPORT  ROAD UNIT # 7, PHILIPSBURG,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

 welke uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober 2014, 
 door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel  
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
 voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 ASTAROTH CORPORATION NV DBA ILONA LUZIE 
KENSY voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT 

CLUB COMPLEX P.O.BOX # 2064, SIMPSONBAY ST. 
MAARTEN thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 7 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 PATULA NV. voorheen wonende te SIMPSONBAY 

ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 Oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 Oktober 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 KITTIWAKE BAIT & TACKLE  N.V. voorheen 
wonende te SIMPSONBAY ROAD Z/N, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 7 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 28 oktober 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 L.H. ENTERPRISES NV 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD 130 B,  

SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 

0inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek . 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 28 oktober 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 MACCOLL, ELIZABETH 
voorheen wonende te AMAZONE ROAD 61, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
 d.d.  17 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 

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

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 28 oktober 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 VIVEROS PEREA, 
GLORIA voorheen wonende te AIRPORT ROAD  
# 72, SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 17 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 RISING SUN NV voorheen wonende te SIMPSONBAY 
YACHT CLUB Z/N , ST. MAARTEN, thans zonder bekende 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 JANSEN, PATRICIA voorheen wonende te SEA 
ISLAND COTTON DRIVE , SINT MAARTEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
8 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 AMBITIONS NV , INSPIRATIONS DBA 
INSPIRATIONS voorheen wonende te ORANGE GROVE 
CENTER 11, COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 
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 28 oktober 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 EVOLUTION  
UNISEX BEAUTY SALON NV voorheen wonende  

te AIRPORT ROAD # 36 UNIT -F, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d. 17 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

CANADIAN FOODS N.V. voorheen wonende te  
ORANGE GROVE ROAD UNIT 1 # 23, COLE BAY, 
 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 9 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

  
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 BAKARDZHIEVA, 
VARVARA RADOSLAVOVA voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD  15, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  

elders, een dwangschrift betekend, welke 
 uitgevaardigd is op d.d. 9 oktober 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 ANTONIO, MATHILDE voorheen wonende te        
WELL ROAD # 6, COLEBAY LAGOON, thans zonder 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 AQUA-CERAMICS NV voorheen wonende te ORANGE 
GROVE ROAD # 9-A, ORANGE GROVE, thans zonder 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 FELISSAINT-GRANDIN, BERLEANNE voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD # 36-C, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 oktober 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 WINSTON AUTO BODY 

REPAIR NV voorheen wonende te RICHMOND  
DRIVE # 13, COLEBAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
 9 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
 van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 10 oktober 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 
CAMILLE, ELENE JOSEPH voorheen wonende  
te OAK TREE DRIVE  # 11, COLEBAY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op  
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
 welke uitgevaardigd is op d.d. 9 oktober 2014,  
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 VINA DEL SOL  
NV DBA VINI’S VINO voorheen wonende te 
SIMPSONBAY YACHT CLUB # 6 , SIMPSONBAY,  

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  9 oktober 2014  , door 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 oktober 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 WILSON, ELVIS voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD  # 76, SUCKERGARDEN, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 9 oktober 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 15 oktober 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 FLEMING, HYACINTH voorheen wonende te      
P.O.BOX  # 61, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 9 
oktober 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 15 oktober 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 WINDWARD CABLE T.V.  N.V. DBA P/A HENKY 
NELLUS RIVERS voorheen wonende te BACK BAY- 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 oktober 
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 oktober 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 BABY  
BUBBLES NV voorheen wonende te ORANGE GROVE 
ROAD # 12, ORANGE GROVE, thans zonder 
 bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  9 oktober 2014, door de 

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

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 ARCADIS ST. 
MAARTEN NV. voorheen wonende te   SR.  
MODESTA ROAD # 21, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 

 d.d.  30 september 2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan d 
e inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

exploit van 10 oktober 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 CUCOARA MARIA 
voorheen wonende te SR. MODESTA  

ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 15 oktober 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 CALHURST INTERNATIONAL NV  C/O MRS 
JACQUELINE ANTONIA MORRIS voorheen wonende te 

EBENEZER ROAD 90, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 oktober 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 09 oktober 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 TROPICAL RECREATIONAL ENTERPRISES INC. 
voorheen wonende te C/O BDO PO BOX 5347, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.    07 juli 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 oktober 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 VIVIENE SUPPLIER NV voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET # 14 UNIT 2-A, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 7 oktober 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 oktober 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 NEREIM NV DBA 

NEREIM voorheen wonende te EMERALD MERIT  
ROAD # 3, DAWN BEACH, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
 op d.d. 25 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 KIDDIES  
ADVENTURE PLAYSCHOOL FOUNDATION  
voorheen wonende te WESLEY STREET # 7,  
COLEBAY LAGOON, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  06 oktober 2014, door de Ontvanger te St. 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

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

Ministerie op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op  
verzoek van de Ontvanger, aan C.P.B. HOLDING  
N.V. voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT  

CLUB APARTEMENT # 11, BUILDING 5, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
 of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  7 oktober 2014, door 
 de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 VLODISAVLIEVIC PATRICIA ELIZABETH DBA 
HEINEKEN GIFT SHOP voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 149 , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
7 oktober 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 oktober 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 WINNOVER NV, DBA SHIV SAGAR voorheen 
wonende te FRONTSTREET 20, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  9 oktober 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 oktober 2014, waarvan een afschriftis 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 ALVAREZ, PAULINA MILQUEYA voorheen wonende 
te SIMPSONBAY ROAD # 2, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 september 
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 7 oktober 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 WILSON, SIDNEY  
SYLVESTER voorheen wonende te CINNAMON  
CACTUS ROAD # 36, SUCKERGAREN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  6 oktober 2014, door de 

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

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
 van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 Bij exploit van 7 oktober 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 CHARLES, 
MAUREEN MARYLOE BIANCA DBA SIMPSON  
BIANCA CONSTRUCTION COMPANY voorheen 

wonende te GARDEN OF EDEN  # 26 A LOWER 
PRINCESS QUARTERS, DUTCH QUARTER thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  6 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 9 oktober 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 DEEP DEVELOPMENT LIMITED DBA DEEP DEAN 
DEVELOPMENT LIMITED voorheen wonende te WALTER 

J. A NISBET ROAD # 75 , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  2 oktober 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 oktober 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 JABRA PROMO  N.V voorheen wonende te                
SR. MODESTA  ROAD # 17 , thans zonder bekende woon- 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

van 10 oktober 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 JOY FROZEN YOGURT BAR  N.V. voorheen wonende 
te RHINE ROAD 1 SHOP # 35, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  9 
oktober 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 oktober 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 MITCHELL,  
KAYANN NICOLE  voorheen wonende te   A. TH. 

ILLIDGE ROAD # 236,  thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
6 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 7 oktober 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 AANNEMERSBEDRIJF  

DRIEBO NV DBA MR. TILES voorheen wonende te  
A. TH. ILLIDGE ROAD # 102,  thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
6 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 10 oktober 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 RISING SUN NV 
voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT CLUB Z/ 
N , ST. MAARTEN, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 
 7 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud  

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 KNIGHT , EGBERT voorheen wonende te WELFARE 
ROAD # 93, COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 

Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 ALEXANDRE, LEON voorheen wonende te              

WELL ROAD 65, COLEBAY LAGOON, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
9 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 WINSTON, ALBERT voorheen wonende te DIAMOND 
ESTATE DRIVE # 9 APT – 15-A, COLEBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 oktober 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 oktober 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 LOPEZ, THOMAS  
DBA FANTASTIC BAR voorheen wonende te  

A. TH. ILLIDGE ROAD # 94 LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigdis op  
d.d.  6 oktober 2014, door de Ontvanger te  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 7 oktober 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 RICHARDSON- 
JOHN, SHEILA voorheen wonende te    
A. TH. ILLIDGE ROAD # 46 LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maartenof elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  
op d.d.  6 oktober 2014, door de Ontvanger  

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 7 oktober 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 SHAQUILLE NV 
voorheen wonende te   A. TH. ILLIDGE ROAD,  

OVER THE POND # 63, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 WALKER, LANCELOTTE ST. HUGH voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 0, COLEBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 8 oktober 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 28 oktober 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 NORTH EAST CARIBBEAN TRADING COMPANY NV 
DBA NETCO NV voorheen wonende te JOBCO PLAZA # 
28 D, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.   08 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 WALRAVE, FRANK JAN voorheen wonende te 
WELLINGTON ROAD  # 101-A, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 
oktober 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 oktober 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 ADMIRAL  
SHIPPING AGENCY (WINDWARD ISLANDS NV) 

voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 22, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
6 oktober 2014, door de Ontvanger te St. Maarten,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 7 oktober 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 BRUTUS,  
SYLVESTRE voorheen wonende te UNION ROAD  
# 52, COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d.  6 oktober 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 oktober 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 EIKELBOOM, MARK  
voorheen wonende te JORDAN ROAD   # 42, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  6  oktober 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman , 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 10 oktober 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 CAMACHO NUNEZ, MANUEL DE JESUS voorheen 
wonende te COSHA TREE DRIVE 1-C, COLEBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 oktober 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 oktober 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 B.N. CONSTRUCTION NV voorheen wonende te J. DE 
LA FUENTE STREET # 1, COLEBAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
7 oktober 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 oktober 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 JACKSON, VALERIE BRENDA voorheen wonende te     
PLUM TREE DRIVE  # 4, ORANGE GROVE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
6 oktober 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 oktober 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 STOUT INVEST  
B.V. voorheen wonende te      MOUNTAIN EBONY  

TREE ROAD # 30, COLEBAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 oktober 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 oktober 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 VALDEZ,  
CRISTINA ALTAGRACIA voorheen wonende te   
UNION ROAD 108 COLEBAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  6 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 3 oktober 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 PARADISE BEAUTY OUTLET, DBA PARADISE 
OUTLET voorheen wonende te UNION ROAD UNIT 1 # 

139 , COLEBAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  1 oktober 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 3 oktober 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 SALIKRAM, SEETARAM voorheen wonende te 
BARINGTONIA DRIVE # 3, COLEBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
1 oktober 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 3 oktober 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 DORANTE, ROSE ANNETTE voorheen wonende te   
AARON JACOBS DRIVE 5  CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
30 september 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 15 september 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 DONYA 
CARPET INC. NV  voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD UNIT 3 , 46 SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.   22 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 09 oktober 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 DANIEL, NORMA 

ALPHENIS voorheen wonende te MOUNT WILLIAM 
DRIVE 8 MOUNT WILLIAM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
 d.d. 27 augustus 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 5 september 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 
DOMINGUEZ MEJIA, JUAN PEDRO voorheen  
wonende te MIRACLE DRIVE 8 COLEBAY, thans 
 zonder bekende woon- of verblijfplaats op  

Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 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 2 oktober 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 PETERSON, SHERYL  DBA THE ROM voorheen 
wonende te    GREENSTAR   SHELL ROAD # 56, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 september 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 2 oktober 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 VIOLENUS, ANDREW ALBERT voorheen wonende te 
ARNDELL’S DRIVE 32-F , ZORG EN RUST, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
13-juli-2010, 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 7 oktober 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 DURONI NV voorheen wonende te A. TH.  
ILLIDGE ROAD # 4-B , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  6 oktober 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 3 september 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  
DODIN, BELIZAIRE voorheen wonende te WILD  

PALM DRIVE APT 5, COLEBAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.   5 februari 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 2 oktober 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 UPRISING STARS 

FOUNDATION voorheen wonende te GREENSTAR   
SHELL ROAD # 102,  OYSTERPOND thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 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 7 oktober 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 LAWS GROUP  N.V.  
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 6 , 
UPPER PRINCESS QUARTER, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  

elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  6 oktober 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 4 september 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 D.C.M. ST. MAARTEN voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 62 , COLEBAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  1 
september 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 september 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 DAVIS, DENSELLE A. voorheen wonende te RUBEN 
R. PANTOHLET STR. 11, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
23 juni 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 15 september 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 DARYA CONSTRUCTION INC NV. voorheen wonende 
te AIRPORT ROAD UNIT 3 , 46 SIMPSONBAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  5 februari 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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  NO 464- 14/MB JUS 

 

 

 
    Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van politie 
 
 

    Gelet op: 
    Artikel 10 Rijkswet Politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna aangeduid  

    als Rijkswet Politie). 
 

 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1 

 
    De medewerkers werkzaam bij de immigratie en grensbewakingsdienst Sint Maarten, genoemd in de bijlage bij dit 
    besluit, worden voor de duur van hun dienstverband doch met een maximum van drie jaren, aangesteld als 
    buitengewoon agent van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de 

    Rijkswet Politie. 
 
 

Artikel 2 
 
    De buitengewone agenten van politie, bedoeld in artikel 1, zijn bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar  
    gesteld bij of krachtens regelgeving waarmee de Immigratie en grensbewakingsdienst met de handhaving en   
    uitvoering zijn belast. 
 

Artikel 3 
  

    Het diensthoofd van de uitvoerende organisatie, onder wier verantwoordelijkheid de buitengewone agenten van 
    politie, bedoeld in artikel 1, werkzaam zijn, brengt per kwartaal aan de Minister van Justitie verslag uit over: 

 de verrichte opsporingsactiviteiten en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de 

bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 

 het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agenten van politie en de aard van die klachten. 

Artikel 4 

 

    Dit besluit treedt met ingang van 18 november 2014 in werking en is geldig tot 18 november 2017. 
 
 
    Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
 

    Philipsburg achttiende november 2014 
    De Minister van Justitie 
 
    Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking 
    rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep 
    instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie. 
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NO 464- 14/MB JUS 

 
 

BIJLAGE als bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Minister van Justitie van 18 november 2014  , No. 
464-14 MB/JUS. 
 

 
Lijst van personen, werkzaam bij de immigratie en grensbewakingsdienst, die zijn aangesteld als buitengewoon agent 
van politie. 
 

1. Wendy cardella COURTAR; 

2. Sharlien Sevilla ESPOZA; 

3. Maritsa Beth FLEMING; 

4. Tiffany Chelsy Rolincia GLASCOW; 

5. Kemmelie Perserveranda PAULA; 

6. Sidonie Angelique MEYERS: 

7. Jordan DE_WINDT; 

8. Germito Antonio ARRINDELL; 

9. Michaelangelo BELL; 

10. Alix Thomas FAUDOAS; 

11. Roberto Leonardo GUMBS; 

12. Deonicio Robelto HUGHES; 

13. Michael Anthony JAMES; 

14. Leo Ignacio VANTERPOOL; 

15. Chasen WILLIAMS.  
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
     During the month of October 2014, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the surplus in 

the  money market by auctioning more Certificates of Deposit (CDs). As a result, the outstanding amount of CDs 
rose by NAf.20.0 million. By contrast, the percentage of the reserve requirement remained unchanged at 18.00%. 
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.10.0 million due to the higher base amount1 upon 

which it is calculated. 
 

      Base money2 dropped by NAf.4.5 million due to a decline in the current account balances of the commercial banks 
at the Bank (NAf.8.3 million). The decline in the current account balances was largely the result of the rise in the 
required reserves, the purchase of CDs, and the net purchase of foreign exchange by the commercial banks from 
the Bank. The latter explains also the decline by NAf.37.9 million in the item “Official reserves” on the assets side 
of the balance sheet. In addition, the Bank provided short-term liquidity to the commercial banks during the 

month of October 2014, reflected by an increase in the item “Claims on deposit money banks” by NAf.61.1 million. 
 

The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.18.6 million, due largely to an increase in the deposits of 
the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank related to interest payments on debt 
securities issued by the governments of Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State. Meanwhile, 
the net position of the governments with the Bank worsened by NAf.21.7 million due mainly to the 
aforementioned interest payments by the government of Curaçao to the Dutch State. 

 
      Finally, the item “Gold” decreased by NAf.39.3 million as a result of the lower market value at the balance sheet 

date compared to the end of September 2014. The decrease in the item “Capital & reserves” at the liabilities side 
of the balance sheet was related to the drop in the market value of gold. 

 
 

      CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
      Willemstad, November 17, 2014 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Oct-14 30-Sep-14 Liabilities 31-Oct-14 30-Sep-14

Claims on nonresidents 3,444.3 -77.2 Liabilities to nonresidents 497.2 18.6

Gold 876.1 -39.3 Deposits of nonresidents in foreign currency 497.2 18.6

Official reserves 2,393.2 -37.9

Other 174.9 -0.1

Domestic assets 547.2 65.0 Domestic liabilities 2,698.5 9.8

Currency in circulation 406.2 3.8

Claims on the government 0.6 0.0 Government deposits 435.5 -21.7

Government paper in portfolio 0.6 0.0 Government of Curacao 166.3 -21.0

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 72.1 -2.4

Other 0.0 0.0 Former Central Government 71.5 1.7

Government agencies and institutions 125.7 0.0

Claims on deposit money banks 61.1 61.1 Liabilities to deposit money banks 1,502.9 21.6

Current account balances 61.1 61.1 Current account balances 308.8 -8.3

Certificates of Deposit 85.0 20.0

Required reserves 1,109.1 10.0

Claims on other sectors 485.6 3.9 Liabilities to other sectors 353.9 6.0

Other assets 485.6 3.9 Deposits of other residents 256.2 4.9

Other liabilities 97.7 1.1

Capital and reserves 795.8 -40.6

Total assets 3,991.5 -12.2 Total liabilities 3,991.5       -12.2

 October 2014
(millions of NAf.)
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Overzicht wetgeving 2014 

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

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

 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2014, no. 71 Regeling aanpassing inkomsten- en 

loonbelastingtabellen 2015 

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

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

AB 2014, no. 69  Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 6e november 
2014 tot wijziging van de bijlage 
behorend bij het Landsbesluit 

medisch tarief sociale verzekeringen 

in verband met de indexering van 
de tarieven voor paramedici en het 
vaststellen van een tarief voor 
verrichtingen door de Stichting 
Zorgverlening Het Wit Gele Kruis 

Sint Maarten 

6 november 2014 19 december 2014 

AB 2014, no. 68 Landsverordening van de 28ste 
oktober 2014 tot wijziging van de 
Landsverordening begroting 2014 in 
verband met de financiering van 
enkele veranderde beleidsdoelen 

28 oktober 2014 10 december 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 
 

- - - 


