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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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANDRES 
POLINA LUIS ALBERTO voorheen wonende 
te A.J.C. BROUWER ROAD #46, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHUNILAL 

MANDHYAN VIJAY voorheen wonende te 
OCTAVIUS L. RICHARDSON ROAD#14 
EAST CAY HILL,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan KWUN-
CHENGYAU WOEI voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 4, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 REYNA 
RONDON SARAH voorheen wonende te BACK 

STREET 8, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ARNOUX 
GENEVIEVE ALEXANDRA IRMA voorheen 

wonende te RHINE ROAD # UNIT L-22, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COULANGE 
PATRICK voorheen wonende te WINDSOR 
ROAD 20,  COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 28 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MANEK 
KARUNA voorheen wonende te JUANCHO 

YRASQUIN BLVD UNIT 9 & 10,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 RICHARDS 
LORNA ELIZABETH voorheen wonende te 
BILLY FOLLY ROAD, PELICAN KEYS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BELLAHSEN 
DELHIA LOUISE DBA  CASABLANCA 

RESTAURANT voorheen wonende te RHINE 
ROAD #106,, LOWLANDS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DAWKINS 
KEMORY KETON voorheen wonende te 
LITTLE BAY ROAD 35,  LITTLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MARIE 
CORNELIUS DARIUS voorheen wonende te 

NAZARETH ROAD # 13, LOWER PRINCESS  
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 08 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

2022, 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 SIMON 
SOPHIE voorheen wonende te BILLY FOLLY 
ROAD # 15, PELICAN KEYS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, 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  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 06                                         Datum: 18 maart 2022  

   P a g i n a  | 5 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BHATIA 
HARISH JAGDISH voorheen wonende te 

OCTAVIUS L RICHARDSON ROAD 4, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FELIPE 
REYNOSO SUMELGIDA voorheen wonende te 
BETTY'S ESTATE ROAD # 88-A,  BETTY 
ESTATE, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MILLER 
ALVENEL voorheen wonende te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD 17 APT  E, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 VICARY 
CARL THOMAS voorheen wonende te GUANA 
BAY 32, GUANA BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BISSESAR 
DENNIS HUMPHREY voorheen wonende te 

UNION ROAD #118, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 december 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FESSMAN, 
DONALD NORRIS voorheen wonende te 
OYSTER POND ROAD #17,  OYSTER POND, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MOTA LUISA 
SENEIDA voorheen wonende te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD #11 N, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 07 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 WELCOME 
SHARON MARIETA voorheen wonende te 
W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLACK 
KAYSON voorheen wonende te OYSTER 

POND ROAD #144, OYSTER POND, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GODET 
JIMENEZ MILDRE ALTAGRACIA voorheen 
wonende te CROCUS ROAD 10-A BUSH 
ROAD AREA ST.MAARTEN,  CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 PEJOUHY 
LYNEE voorheen wonende te GUANA BAY 32, 

GUANA BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 28 januari 2022, 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 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shautta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WHITE 
GLENDON voorheen wonende te LONGWALL 
ROAD # 129, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shautta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CELESTINE- 
MODESTE MARY voorheen wonende te 

OYSTER POND ROAD #127, OYSTER 
POND, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GONZALEZ 
HECTOR BIENVENIDO voorheen wonende te 
UNION ROAD #32-A, COLE BAY,  COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, 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 PERCY, 
COLIN JAMES voorheen wonende te BASKET 

CLAM ROAD # 3, OYSTER POND, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 17 januari 
2022, 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 februari 
2022, 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 WHITTEN 
INSURANCE SERVICES LIMITED N.V. 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 
5, PELICAN KEYS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 2022, 
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 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SULBARAN 
ROSA ALBA SANDREA voorheen wonende te 

, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 UPIA 
LACHAPELL PEDRO voorheen wonende te 
W.G.BUNCAMPER ROAD #19,  

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 februari 2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan VAN DEN 
BOSCH ROY BARRY voorheen wonende te 

SIMPSON BAY CORNER #57, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 03 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan A TASCA 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
155, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
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 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARME 
N.V.W.I.S.H. AT MAHO PLAZA voorheen 

gevestigd te COCKPIT APT., COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.28 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FROGS' 
BISTROT N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD #106 , LOWLANDS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHAIR N.V. 
voorheen gevestigd te LEMON ROAD #29-A, 

ST. PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ACS 
INTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE RD LOWLANDS, LOWLANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHIGO 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

CROCUS ROAD 10-A, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.28 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GONDOLA 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
#106 , LOWLANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shautta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHOUTZSTM 
N.V. voorheen gevestigd te LONGWALL 

ROAD # 16, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shautta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AMINA 
AFRICAN DESIGNS N.V. voorheen gevestigd 
te DEFIANCE ROAD 5, DEFIANCE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHRISHIR 
BEVERAGES B.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #162, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan IGON 
SHIPPING AGENTS N.V. voorheen gevestigd 
te GROUNDDOVE ROAD 1 , POINT 
BLANCHE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shautta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SHUTTERS 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

GOLDEN RAIN TREE DRIVE # 1, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shautta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANNA'S 
MARKET & DELI N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS RD (OPPOSITE ACE), 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
CHRISTELLE'S RELOOKING CENTER N.V. 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 
ROAD UNIT # 1, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.28 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAPWING 
N.V. voorheen gevestigd te BLDG 8 APT # 
6,SIMPSON BAY YACHT CLUB , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, 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 SIED 
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY ROAD #3-C, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 
2022, 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 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTILLES 
MANAGEMENT ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 149, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CIAO 
RESTAURANTS N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY RD #37, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.26 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LAST STOP 
RETAIL SHOP II N.V. voorheen gevestigd te 
ST. ROSE ARCADE UNIT #6, , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 oktober 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, 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 
SOPHISTICATED MERCHANDISE N.V.STEP 

IN voorheen gevestigd te BACK STREET # 
64, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ATLANTIS 
SPORTS LOUNGE N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #106, LOWLANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLAREMONT 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY ROAD # 37, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.26 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LORD 
SHEFFIELD TALL SHIP ADVENTUERES ST 
MAARTEN voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BOULEVARD# 26 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOPRANOS 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

KUDU DRIVE # 2 P.O. BOX # 737, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04 
november 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AVD 
CONTRACTORS B.VAVD CONTRACTORS 
B.V voorheen gevestigd te LITTLE BAY ROAD 

#5B, LITTLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CLEAR SKY 
IMPORTS N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD #66, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.03 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MOJITO  
LEMON  CARIB N. V. voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE  ROAD #24 , POINT 
BLANCHE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 SPLENDID 
LIVING N.V. voorheen gevestigd te WELL 

ROAD UNIT 9, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 februari 2022, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AVECOLOR 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 
162, BLUE MALL UNIT LEVEL 2 UNIT 7, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COMPLETE 
MARINE SERVICES N.V. voorheen gevestigd 

te WELLINGTON ROAD UNIT C # 4, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.25 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PELICAN 
BEACH RESORT N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #6, , PELICAN KEYS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, 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 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST 
MAARTEN GRAPHIS & DESIGNS N.V.ST 

MAARTEN GRAPHIS & DESIGNS N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD 106, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B.N. 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
J. DE LA FUENTE STREET # 1, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CUPECOY 
VILLAGE REAL ESTATE N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD # 66, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PELICAN 
RESORT CLUB, THE MANAGEMENT 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY # 25 , PELICAN KEYS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 2022, 
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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. 
MAARTEN NIGHTS N.V. voorheen gevestigd 

te WELLFARE ROAD #64, COLE BAY, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BASILICO 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #106 UNIT R 06, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DIAMOND 
AVANDERO CORPORATION N.VDIAMOND 

AVANDERO CORPORATION N.V voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #44, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 

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

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PELICAN 
RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY 

N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY RD 

37, , PELICAN KEYS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 februari 2022, 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 februari 
2022, 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 STUDIO 
MODA  N.V. voorheen gevestigd te BILLY 

FOLLY ROAD #3-B,, PELICAN KEYS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 
2022, 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 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BED & 
PILLOWS B.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD # 66, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DK AND C 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY ROAD 37, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.26 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 RAINBOW 
FARM PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD 2 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 
2022, 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 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan T.B.V. CLIVE 
O & CHRISTINE A/ HEAVEN EARTHWORKS 

SUN N.V. voorheen gevestigd te COCKPIT N 
AP BI, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 28 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BITS AND 
PIECES N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD # 15-A, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DREAM P.L. 
N.V. voorheen gevestigd te BILLY FOLLY 

ROAD 20,, PELICAN KEYS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.26 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 RANDOM 
WIND CHARTERS N.V.C/O AJE 
CONSULTANTS voorheen gevestigd te 
WELLINGTON ROAD #27 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan T.B.V. 
DIJKHOFFZ JOHAN ALEXIS CATEGORY 5 

MANAGEMENT & CONSULTANTS N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 

11-B, PELICAN KEYS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE FIN NV 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 106 
UNIT 4, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ESCAPE N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD #130,, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 REDLINE 
MARINE ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te WELL ROAD 9, / JOBCO 
COMPLEX, UNIT 8 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 
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 14 februari 
2022, 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 TF 
DEVELOPMENT N.V. voorheen gevestigd te 

BELLA VISTA ESTATE, PELICAN ROAD # 
35, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
SAPPHIRE CAFE N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 59, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FAME 
PRODUCTIONS N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE RD # 1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.09 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, 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 RELIABLE 
MAINTENANCE SERVICES B.V. voorheen 
gevestigd te AMAZONE ROAD # 5 , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE BEAUTY 
SUPPLY MORIFER N.V. voorheen gevestigd 

te WELLINGTON ROAD #2, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 februari 
2022, 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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRASSERIE 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FEL 
REFRIGERATION N.V. voorheen gevestigd te 

C.A CANNEGIETER STREET # 115, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.26 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROCK 'N' 
ROSE SHOES N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #121, UNIT 8/ MAHO , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE STONE 
BAR & RESTAURANT N.V. voorheen 

gevestigd te PEILCAN MARINA, PELICAN 
KEYS, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan C.I.E.C. 
CONTRACTING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE  ROAD  LOT 182, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FENOX 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te COLE 

BAY INDUSTRIAL CENTER 3, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.28 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 
ROMANESTAR voorheen gevestigd te WELL 
ROAD UNIT 19-C , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 
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 februari 
2022, 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 TRIKES 
TOUR ST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd 

te AMAZONE ROAD 1, UNIT X44, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CALYPSO 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD #43, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FIRAS 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS ROAD #100 A, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.28 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan S & S 
ENTERPRISES B.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD , , PELICAN KEYS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, 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 TRINI 2 THE 
BONE N.V. voorheen gevestigd te BILLY 

FOLLY ROAD #5, PELICAN KEYS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
RETAIL GROUP voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #162, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FLAVORS 
ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #106, CUPE COY, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, 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 SD 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #37 , PELICAN KEYS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, 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 14 februari 
2022, 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 YOUNG AND 
VIBRANT N.V.. voorheen gevestigd te BACK 

STREET PLAZA 21, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 januari 
2022, 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 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
SUPERBIKES N.V. voorheen gevestigd te 
COCKPIT APT. C1, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
FLORIMPORT N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 48, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shautta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SEA 
DRAGON CHINESE RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #5 (SEA 
DRAGON REST) , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shautta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, 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 ZEPHIR B.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 

3 D UNIT 1,, PELICAN KEYS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CENCO 
CONTRACTORS B.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # APT. 4A BUILDING 3, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRANSON 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 34, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 2e maart 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van 1. Teresita Lee w/v Mock, 
2. Jerry Mock, 3. Judy Tera Li-Mock (als de 
gezamenlijke erfgenamen van de lopend het 

geding overleden Jacinto Mock), allen met 
gekozen woonplaats wonende in Sint Maarten 

EN 4. de naamloze vennootschap Monte 
Oro Hotel N.V. gevestigd op Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Union Road 120 
C te Cole Bay en gemachtigd Dhr. E.I. Maduro, 
ten laste van de vennootschap naar 
buitenlands recht HENG SENG HOLDING 
LTD., gevestigd in St. Kitts and Nevis  
BETEKEND: VONNIS HET 
GEMEENSCHAPPELIJKE HOF VAN 

JUSTITIE, dd. 18 februari 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 februari 
2022, 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 SEAWAY 
EXPRESS N.V voorheen gevestigd te WELL 

ROAD UNIT 2 G/F , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 
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 
 

Bij exploot van 3e maart 2022, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van De vereniging van 
eigenaars LAS ARENAS HOMEOWNERS’ 
ASSOCIATION, die voor deze zaak 

woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 68, 

office 211 te Simpson Bay, Sint Maarten, ten 
kantore van BERMAN|KEUNING, en 
gemachtigd mr. E.F. Keuning, ten laste van de 
vennootschap STEMA HOLDING LIMITED, 

gevestigd op Anguilla en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel van Sint Maarten onder 
nummer 20332 met adres Sr. Agnes Drive 0, 
Apt. 2A in Simpson Bay, Sint Maarten,  
BETEKEND: CONSERVATOIR 
DERDENBESLAG VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  

beschikking dd. 7 februari 2022. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTONIO 
JOSE RAMON voorheen wonende te THE 

KEYS ROAD # 81, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DIEUJUSTE, 
JEAN DANIE voorheen wonende te UNION 
ROAD 59,  COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 25 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, 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 PERSAUD, 
RAJWATTIE voorheen wonende te CAY-BAY 

F-34, CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 17 februari 2022, 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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DE JESUS, 
CRESCENCIO voorheen wonende te 
DR.HUNT APT #8, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
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 01 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
GOPAULSINGH RANDY voorheen wonende 

te WINDSOR LANE # 17, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EXIL, 
BENISSOIT MAYOTTE BAR & RESTAURANT 
voorheen wonende te A.J.C BROUWERS 
ROAD 46,  CUL DE SAC, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DINTER 
MYRUGIA SOPHIA MILANGELA voorheen 

wonende te C.A. CANNEGIETER STREET 13, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan KAUFFELDT, 
MELISSA voorheen wonende te TIGRIS 
ROAD #4, LOW LANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHEROY 
BOURJOLLY voorheen wonende te 

COCKSPUR TREE DRIVE # 18, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GENE, 
MERLANDE voorheen wonende te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET 2,  

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

op d.d. 21 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MARSHALL,  
JAN A voorheen wonende te UNION ROAD 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 13 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
aSint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 SOON, HEN-
LING DAVIDS CORNER voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 68 E APT G, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  24 
februari 2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHARLES, 
NOREEN voorheen wonende te GINGER 

ROAD #2 A.J.C. BROUWERS ROAD, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TO THE 
HEIRS OF GUMBS, DORADEEN BERNETA 
voorheen wonende te Z/N,  PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 
Januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 
OLIVER PATRICK GLEN voorheen wonende 

te CAPE BAY ROAD 131, CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 17 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 TRUGG, 
ROBERT JAN voorheen wonende te 
WELFARE ROAD 68, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALCANTARA 
FOSTER ALEXIS M. voorheen wonende te 

KING OF THE SEA ROAD # 44, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TO THE 
HEIRS OF VRUTAAL, HUMFRIED JUAN DBA 

VRUTAAL PLUMING & IRON CO voorheen 
wonende te L.B. SCOT ROAD # 11-A,  CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALVAREZ, 
PAULINA MILQUEYA voorheen wonende te 

SIMPSON BAY ROAD 2, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 7 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 

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 TURENNE, 
STEPHANE voorheen wonende te WELFARE 
ROAD 68, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DANIEL 
PIERRE ALS DIREKTEUR VAN D'VIBE ST. 

MAARTEN N.V. voorheen wonende te 
WATLING ISLAND ROAD # 13, MADAME 

ESTATE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CANNEZZA, 
STEFANIA voorheen wonende te RHINE 
ROAD #106,  LOWLANDS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EL KARIMY, 
ELISABETTA voorheen wonende te 

WELLINGTON RD #33 - 35, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 25 
januari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
KILBOURNE,TRACY HAL voorheen wonende 
te NIGER ROAD #20, LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON-
SANCHEZ, ROSA MARIA voorheen wonende 

te LEMON ROAD # 17, ST.PETERS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  2 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 TO THE 
HEIRS OF HUGHES, THEOPHILUS voorheen 

wonende te LEMON ROAD Z/N,  ST. PETERS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15 

februari 2022, 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 25 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DE NIJS, 
JOSEPH ESLI CONSTRUCTION voorheen 

wonende te MONTE VISTA ROAD #116-B, 
POINTE BLANCHE, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NEIL-
ROSSET, ISABELLE voorheen wonende te 
AMAZONE ROAD 1 A 86, LOWLANDS, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ALCENDOR 
NADIA voorheen wonende te GRAPE FRUIT 

ROAD 21, ST. PETERS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 Januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LEBACS 
MILDRED A. GRACIELA voorheen wonende 
te JUANCHO YRAUSQUIN BLD #91, 
PHILIPSBURG,  PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 07 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BOASMAN-
SIMON, HILLIANTHE MARIE voorheen 

wonende te WELLINGTON ROAD 39, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BELAIR 
HEALTH  & FITNESS FOUND voorheen 
gevestigd te WELGELEGEN ROAD 59, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.21 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
SEAFOOD EXPORTERS B.V. voorheen 

gevestigd te ROYAL PALM UNIT G-2 , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANTI-
AGING SPAS OF THE CARIBBEAN N.V. 
voorheen gevestigd te PORT DE PLAISANCE 

RESORT, UNION ROAD Z/N, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AGB TWINS 
FROZEN N.V DBA YOGEN FRUZ voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD # 162, CUPECOY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BEST 
BARGAIN N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 24, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 februari 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EARTHSUN 
N.V.EARTHSUN N.V. voorheen gevestigd te 

ORANGE GROVE SHOPPING CENTER # 16 
Q , ORANGE GROVE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AQUA 

DESIGN N.V. voorheen gevestigd te 
WELLSBURG STREET #12, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 januari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRENCH - 
DECO BV. voorheen gevestigd te SIMPSON 

BAY ROAD #65, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  7 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 

FLAMES N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 54, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EMS REALTY 
N.V. voorheen gevestigd te WELL ROAD #9C 

, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AR REAL 

ESTATE N.V. voorheen gevestigd te 
WELLSBURG STREET #1, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BVVR 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

UNION ROAD 155, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.25 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FEGO 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #8 , BILLY FOLLY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B H THREE 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 

#11, CUPECOY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HALF PRICE 
N.V. voorheen gevestigd te BUSHROAD # 71, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHRISTY 

HOLDINGS LIMITED voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STREET #10, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FRENCH 
BISTRO N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE ROAD UNIT 14 , ORANGE GROVE , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 06                                         Datum: 18 maart 2022  

   P a g i n a  | 42 
 

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 

WATER PETROLEUM N.V. voorheen 
gevestigd te DR.WATHEY HARBOUR, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LOIMSER 
N.V.ROBERTS MARKETING CO.C/O GUMBS 
& ASSOCIATES voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD 93, CUL DE SAC, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CORONA 

RENTALS N.V. voorheen gevestigd te 
CANNEGIETER STREET # 125, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
INTELLIGENT SOLUTIONS GROUP SXM 
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRAUSQUIN BLVD Z/N , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  7 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CAFÉ ON 
THE BAY N.V. voorheen gevestigd te BILLY 

FOLLY ROAD #3-C, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUN 
FLOWER ENTERPRISES voorheen gevestigd 
te APRICOT ROAD, ST. PETERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  2 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan E. CENTER 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET #D,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ISLAND NET 
CREATIVE N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #119 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 februari 
2022, 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 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARABOUW 
N.V. voorheen gevestigd te YELLOW SAGE 

DRIVE 4, BILLY FOLLY #6, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BARGAIN 
TOWN N.V.P/A FREDERICK FLEMING 
ACCOUNTANT voorheen gevestigd te E. 
CAMILLE RICHARDSON STREET #31-B,, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke grond Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 22 februari 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan E.M.R. 
SURVEYORS N.V.E.M.R. SURVEYORS 

voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON RD 12, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 JBH 
PROFESSIONAL & SECURE SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #44 
, COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2022, 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 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
HOSPITALITY AND MANAGEMENT 

voorheen gevestigd te UNION ROAD #16-E, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BFT 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
A.J.C BROUWERS ROAD 100, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 Januari 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EAST 
CARIBBEAN CELLULAR N.V. voorheen 

gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 
STREET # 13, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 LEAN 
PUBLICATIONS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 68 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 februari 

2022, 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 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
WATER TECHNOLOGY N.V. voorheen 

gevestigd te DE LA FUNETE STREET 10, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BUGS BE 
GONE N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD 38,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 januari 2022, door de Ontvanger 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EASTERN 
CARRIBEAN DISCOVERY N.V. voorheen 

gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.21 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 MANAMA 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
# 89 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2022, 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  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 06                                         Datum: 18 maart 2022  

   P a g i n a  | 47 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBELLA 
HOLDING B.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD 37, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CAN GROUP 
B.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 
ROAD # 25, CAY HILL, LITTLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EMISON 
N.V.ST. PETERS SHELL STATION voorheen 

gevestigd te L.B. SCOT ROAD Z/N, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.21 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 NEON EYE 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#24 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 februari 2022, 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 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CELENIA 
BEAUTY SALON N.V. voorheen gevestigd te 

DR.H.TJON-SIE-FAT STREET, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CERTAIN 
CELL B.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 54, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 Januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FASHION 
CAPITAL N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET 46, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 PLAZA 
EXTRA N.V. voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD #63 , CUL-DE-SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2022, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan COTREE N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD 147, 

COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan E & E CAR 
WASH & TIRE REPAIR N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 162,, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 
JASPER BAR AND RESTAURANT N.V. 

voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET #63, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 

2022, 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 QUICKCASH  
SINT MAARTEN  N.V. voorheen gevestigd te 
A.C.WATHEY CRUISE FACILITIES SUITE 

#1 , POINTE BLACHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2022, 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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CRAZY 
ACRES RIDING CENTR N.V. voorheen 

gevestigd te DR. J . DE LA  FUENTE STREET 
32, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELV 
MARKETING B.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD 37, BILLY FOLLY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRAPHIX 
UNLIMITED N.V. voorheen gevestigd te 

WELGELEN DRIVE UNIT 8-H33, CAY HILL, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 

2022, 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 STEPHEN 
TRUCKING SERVICE N.V. voorheen 
gevestigd te W.J.A. NISBETH ROAD 53 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2022, 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  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 06                                         Datum: 18 maart 2022  

   P a g i n a  | 51 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CRYSTAL 
RENTING N.V. voorheen gevestigd te 

WELLSBURG STREET #1, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GABMAC 
N.V. voorheen gevestigd te AJC BROWERS 
ROAD UNIT 28, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 Januari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 februari Op grond van artikel 5, 
zevende lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
2022, 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 HARBOUR-
CLUB SXM N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 80, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari 
2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan STICHTING 
JUSTITIELE INRIGHTINGEN 
BOVENWINDEN voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #117 , LOWER PRINCESS 

QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CUSTOM FIT 
MARINE N.V. voorheen gevestigd te 

WELLSBURG STREET #1, COLE BAY 
LAGOON, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GAVIN 
ENTERPRISES B.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY ROAD #30, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 Januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 HAZELL'S 
CONSTRUCTION & MAINTENANCE N.V. 

voorheen gevestigd te WELL ROAD # 85 
UNIT 21, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 februari 2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE BAGEL 
PLACE N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET 66 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 februari 2022, 
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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELEC 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

CELSIUS STREET 1, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SAM-MEDI 
N.V. voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD 
# 151, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 IMAGE 
HAIRS AND BEAUTY SHOP N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #130,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 
februari 2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE NEW 
CONCEPT N.V. voorheen gevestigd te W.G. 
BUNCAMPER ROAD Z/N , POINTE 
BLANCHE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2022, 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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GRIBOUILLE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 

FAHRENHEIT ROAD #11, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ADVENTURE 
DIVE CENTER AND WATERSPORTS N.V. 
voorheen gevestigd te LITTLE BAY ROAD 
#19, LITTLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Nadjeska Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan INTECH 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 64, DE WEEVER BLD. OR 
AIRPORT RD # 64 A 3, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjeska Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, 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 WOW 
DÉCOR N.V. voorheen gevestigd te 
AMSTERDAM SHOPPING CENTER #40 , 
MADAME ESTATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 februari 2022, 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 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MMO DUTCH 
CARIBBEAN voorheen gevestigd te 

MARGRIETLAAN 10 CURACAO, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ANCASTER 
VENTURES LTD voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 JET SET 
REALTY N.V voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD #2,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan A.G.I. 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
A.T. ILLIDGE RD 91 , LOWER PRINCESS 
QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
GREENFIELDS B.V. voorheen gevestigd te G 

VAN DER MUELENWEG2 7443RE, , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 8 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DREAMS 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 JRP 
HOLDINGS voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD # APT 3-G, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 februari 2022, 
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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRIGHT 
STAR ACADEMY FOUNDATION voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD #231 , 
LOWER PRINCESS QUARTER , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
MEDIA & ENTERTAINMENT voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #68, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 
maart 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELZOVIN 
BAR & RESTAURANT voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #1, LA PLAGE MAHO, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 KATERYNA 
COUTURE B.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD #46 UNIT 1, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 februari 
2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CAR CARE 
INCORPORATED N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD #68 , LOWER 
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
SUPPORT N.V. voorheen gevestigd te 

PUERTA DEL SOL, WELFARE ROAD 68, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, 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 
TENNANTDUANE voorheen gevestigd te 
BANANA DRIVE #20, ST. PETERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 februari 
2022, 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 februari 
2022, 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 LIDO FOOD 
GROUP N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD #27, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 LE BEC FIN 
N.V voorheen gevestigd te BILLY FOLLY RD 
#25, PELICAN KEYS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PROSERV 
ENGINEERING B.V. voorheen gevestigd te 

L.B. SCOT ROAD # 129, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 LK & TH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 67 UNIT #  7, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 

februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
HANDLING & COMMERCE voorheen 

gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #11 , CUL 
DE SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 MILE HIGH 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY RD #26, PELICAN KEYS, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 

2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan J.D. REAL 
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te NIGER 

DRIVE #12, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 
MAINTENANCE UNLIMITED N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #18, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 
februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
CONSULT.BUR.FOR GEN.LAB.AND SOCIAL 

AFFAIRS N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #24 , LOWER PRINCESS 

QUARTER , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 MILE HIGH 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY RD #26, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 
2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan JACK IN THE 
BOX N.V. voorheen gevestigd te TIGRIS RD 

#6 18-Q, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 maart 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 MAUD'S 
PLACE N.V.CAY BAY CORNER BAR AND 
RESTAURANT voorheen gevestigd te WELL 
ROAD # 85, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 februari 2022, 

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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DELNICE 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 

A.TH. ILLIDGE ROAD #15 , OVER THE 
POND, LOWER PRINCESS QUARTER , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 OOSTBURG 
& KEYZER N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY #37 PELICAN, PELICAN KEYS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 
2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LEMON 
DROP COVE LLC voorheen gevestigd te 

NIGER ROAD #19, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 MICHAEL'S 
DAY CRUISES N.V.LA PALAPA CENTER 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 88, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.18 februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELIMAR 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

A.TH. ILLIDGE ROAD UNIT B 26 , LOWER 
PRINCESS QUARTER , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 SILKWAY 
TRADING N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY #76-F, BILLY FOLLY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 2022, 
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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 
MONTESSORI CHILDREN'S HOUSE 

FOUNDATION voorheen gevestigd te TIGRES 
#4, CUPECOY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 maart 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 MULTIFIX 
CONSTRUCTION GROUP B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #104,, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 

februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FITNESS 
EXCHANGE N.V. voorheen gevestigd te A.T. 

ILLIDGE ROAD #117 , MADAME ESTATE , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 STARGAZER 
CHAPTER MARITIME N.V. voorheen 
gevestigd te ZIRCON ROAD #3, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 

februari 2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan NINETIES 
STYLE N.V. voorheen gevestigd te AMAZONE 

DRIVE #22, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 NIDO 
RESTAURANT & BAR N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 

februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GLODES 
N.V. voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE 

ROAD #48 , LOWER PRINCESS QUARTER , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SUN 
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 
BILLY FOLLY RD #37, PELICAN RESORT, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 

2022, 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 02 maart 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan OCEAN 
MALL PRIVATE FOUNDATION voorheen 

gevestigd te NIGER DRIVE 70, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 maart 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 februari 
2022, 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 S & M 
BUSINESS ACCOUNTING N.V. voorheen 
gevestigd te C/O : THE MAILBOX 05048, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.21 februari 2022, 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 24 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 
BARBERS N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 

ILLIDGE ROAD #15 , LOWER PRINCESS 
QUARTER , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 TAM 
CHEONG CHENG voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD 59, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 februari 

2022, 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 21 februari 
2022, 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 PAMEVA 
REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te 

CAYA MAGUEY 7, , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2022, 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 22 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SINT 
MAARTEN ANIMAL RESCUE TEAM DBA 
SMART voorheen gevestigd te AQUAMARINE 
DRIVE # 8, BILLY FOLLY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.21 februari 2022, 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CARENCO 
N.V. voorheen gevestigd te MOUNTAINDOVE 

ROAD 12 , POINTE BLANCHE , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2022, 
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 WILD 
ORCHID N.V. voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD #90, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 februari 
2022, 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 21 februari 
2022, 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 PARAGO 
DISCOUNT TRADER N.V. voorheen gevestigd 

te CAY BAY ROAD 8, CAY BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 2022, 
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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AYARI 
N.V.PLANTATION FURNITURE AND 
ANTIQUES voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE SHOPPING CENTER # 19, ORANGE 
GROVE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PROPLAN 
B.V. voorheen gevestigd te AMSTERDAM 

SHOPPING CENTER JOHAN VERMEER 
STRAAT # UNIT 28 , MADAMES ESTATE , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan GOLDEN 
HILL BAR & RESTAURANT N.V. voorheen 
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD #72A, 

MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 7 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, 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 RELOOKING 
CENTER voorheen gevestigd te CAY HILL 

UNIT# 1, CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan B & J 
GENERAL TRADING N.V. voorheen gevestigd 
te ORANGE GROVE ROAD #23, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Shaunetta Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan S.R.C. 
TRUCKING N.V. voorheen gevestigd te ARCH 

ROAD 14 ST. MAARTEN , SUCKERGARDEN 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan TY 
HOLDINGS LIMITED voorheen gevestigd te 
GROUNDDOVE ROAD #1, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, 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 SHIVRAH 
N.V.SHIVRAH N.V. voorheen gevestigd te 

AARON JACOB'S DRIVE 15, CAY BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 
2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BABY 
BUBBLES N.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE RD # 12, ORANGE GROVE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 februari 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 2014 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd 

te WELLINGTON ROAD FISHERMANS 
WHARF APT 57 , COLE BAY LAGOON , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CANADIAN 
FOODS N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE ROAD UNIT 1  # 23, ORANGE 

GROVE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 16 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. 
MAARTEN MARINE SERVICES N.V.C/O ST. 

MAARTEN PORT SERVICES voorheen 
gevestigd te GROUND DOVE ROAD, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BANISINGH 
& SONS N.V. voorheen gevestigd te WELL 

ROAD 9, COLE BAY LAGOON, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.25 januari 2022, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 3 DOGS 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

UNION ROAD PORT DE PLAISANCE Z/N , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

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

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST.CLAIR 
FOOD DEPOT B.V. voorheen gevestigd te 
AARON JACOB'S DRIVE 104, CAY BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 februari 
2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BIBA 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD 33, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.25 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan A N G 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
CELSIUS STREET # 39 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 februari 
2022, 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 TRANSTECH 
AUTO B.V. voorheen gevestigd te CAY BAY 

RD #11, CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 februari 2022, 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 23 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BLUE 
BAMBOO N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD #75, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, van de 21e februari 

2022, is de echtscheiding uitgesproken tussen 
CONCEPCIÓN, ADELAIDA wonende op Sint 
Maarten en ten deze gedomicilieerd ten 
kantore van mij, deurwaarder en YAN, 
MIGUEL JUAN, wonende op Sint Maarten, 
partijen zijn met elkander gehuwd op 25 
oktober 2011 te La Romana Dominicaanse 

Republiek. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 

 
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 4e maart 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken 
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 

Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 
Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 

gevend aan de beschikking van 4e maart 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg, 

MONICA JESSICA MORRIS, woonachtig in 
Nederland, thans verblijvend te Sint Maarten 
op het adres Gennip Road # 6, St. Peters  
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 11 maart 
2022, des voormiddags te 10:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering 

van  JOEL JUSTIN KACY LAWRENCE,  
wonende op Sint Maarten en gedomicilieerd 
aan de Frontstreet # 15, Philipsburg, Sint 
Maarten, ten kantore van Hatzmann Law Firm 

en gemachtigd de advocaat mr. G. Hatzmann 
KG 12/22 – SXM202200216 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zich 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 februari 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ABC 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
WELLSBURG STREET #12 , COLEBAY 

LAGOON , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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LANDSBESLUIT 

 

Van 07 maart 2022, no. LB-22 /0116 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is een buitengewoon lid van de Raad van Advies te benoemen; 
- dat de Raad van Advies mevrouw Marcella Hazel als buitengewoon lid van de Raad van Advies 

aanbeveelt; 
- dat de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming hiertoe een voordracht heeft 

gedaan; 
- dat mevrouw Marcella Hazel wordt voorgedragen als buitengewoon lid van de Raad van 

Advies. 

 
 

Gelet op: 
 

- Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 

- Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies; 

- Artikel 3 van de Landsverordening Raad van Advies; 

- Artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening Raad van Advies. 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 

 

Mevrouw Marcella Hazel, geboren op 5 december 1950 te Aruba, te benoemen als buitengewoon lid 
van de Raad van Advies voor een periode van zeven jaar. 
 
 
Artikel 2  

 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit landsbesluit wordt in 
de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 Philipsburg, 07 maart 2022 

 De Gouverneur van Sint Maarten, 
 

09 maart 2022 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 
 
 

 

N° 2022/150 
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LANDSBESLUIT 

 

Van 07 maart 2022, no.LB-22/0112  

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat bij landsbesluit van 25 maart 2021, no. 21/0072 mevrouw Mavis C.C. Brooks-Salmon, lid 
tevens vice-voorzitter van de Raad van Advies postuum eervol ontslag is verleend; 

- dat het wenselijk is een vice-voorzitter van de Raad van Advies te benoemen; 
- dat de Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie 

mevrouw Genara Celedonia Richardson-Nicolaas heeft voorgedragen; 
- dat ten aanzien van betrokkene zijdens de Raad van Advies een veiligheidsonderzoek is 

ingesteld, waaruit geen bezwaren zijn gerezen tegen haar benoeming;  

- dat mevrouw Genara Celedonia Richardson-Nicolaas wordt voorgedragen als vice-voorzitter. 
 

Gelet op: 
 

- Artikel 70, derde lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 

- Artikelen 2 en 3 van de Landsverordening Raad van Advies. 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 
 
Mevrouw Genara Celedonia Richardson-Nicolaas, geboren op 13 oktober 1949 te Sint Maarten, als 
vice-voorzitter te benoemen van de Raad van Advies voor de periode van zeven jaar. 

 

 
Artikel 2  
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit landsbesluit wordt in 
de Landscourant geplaatst. 
 
 

 
 Philipsburg, 07 maart 2022 
 De Gouverneur van Sint Maarten, 
09 maart 2022 
De Minister van Algemene Zaken 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 2022/219 
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LANDSBESLUIT 

 

Van 03 maart 2022 , no. LB-21/0560 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 

Op voordracht van de Staten van Sint Maarten; 
 
In overweging genomen hebbende: 

 
- dat het wenselijk is een lid van de Algemene Rekenkamer te benoemen; 
- dat door de Staten van Sint Maarten bij brief aan de gouverneur van 4 december 2020 de 

twee kandidaten Mw. Sheryl Peterson en dhr. Wayne Johnson zijn voorgedragen, om de 
openstaande vacature voor lid in te vullen; 

- dat Mw. Sheryl Peterson zich bereid heeft getoond invulling te geven aan de vacature tot 

benoeming als lid van de Algemene Rekenkamer.   
 
Gelet op: 

 
- artikel 75, tweede lid, van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- artikel 2, tweede en vierde lid, van de Landsverordening Algemene Rekenkamer; 
- artikel 3 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer; 

- artikel 6 van de Landsverordening Algemene Rekenkamer.  
 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
Artikel 1 

 

Tot lid van de Algemene Rekenkamer wordt voor de periode van zeven jaar benoemd Mevrouw 
Sheryl Peterson geboren op 6 januari 1967. 
 
 
Artikel 2  
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.  

Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 
 Philipsburg, 03 maart 2022 
 De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

04 maart 2022 
De Minister van Algemene Zaken 

 
 

       

 

 

 

N° 2022/243 
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No. 2022/131        
 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de maart 01 2022, no. LB-22/ 0102 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het noodzakelijk is een geneeskundige aan te wijzen die belast zal zijn met het verrichten 
van de keuringen, zoals bedoeld in het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

- dat op basis van een audit, bovengenoemde aanwijzing van geneeskundigen plaatsvindt; 

- dat het benoemingsbesluit van 2017, van dr. Deketh, als vlieg medische arts per landsbesluit 
No. 2017/965, geldig was voor een periode van drie jaar en op 9 augustus 2020 is komen te 
vervallen;  

- dat vanwege de Covid pandemie een eerdere audit niet mogelijk was; 
- dat op 29 september 2021, bovengenoemde audit heeft plaatsgevonden bij dr. Deketh, in 

overeenstemming met de ‘Sint Maarten Civil Aviation Regulations (SMCAR) Part 2’; 

- dat de audit uitgevoerd is door de inspecteur medisch en vlieg medisch inspecteur van 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)-Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nederland 
op grond van de `Memorandum van overeenstemming betreffende de onderlinge assistentie 
op het gebied van luchtvaarttoezicht en compliance monitoring ter zake van het Koninkrijk 
tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland`; 

- dat dr. Deketh aan alle criteria voldoet voor her certificering als vlieg medische arts. 
 

 
Gelet op: 
Artikel 37, tweede lid van het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
Bijlage A, van de Ministeriële Regeling Luchtvaartpersoneel (SMCAR Part 2); 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 
Artikel 1 
Meneer Hidde P. Deketh, geboren te Delft, Nederland, op 13 januari 1968, wonende in Sint Maarten, 
te herbenoemen tot vlieg medische arts (“Civil Aviation Medical Examiner- CAME”) belast met het 
verrichten van vlieg medische keuringen op Sint Maarten, als bedoeld in artikel 37 van het 
Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

Artikel 2 
Meneer Hidde P. Deketh, na de medische keuring aan het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart, 
kennis geeft van de plaats, de datum en de uitslag van de keuring en van het bewijs van bevoegdheid 
of bevoegd verklaring waarvoor de keuring is verricht, als bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel 
b van het Landsbesluit toezicht luchtvaart. 
 

Artikel 3 
De afgifte, verlenging of vernieuwing, schorsing en intrekking van het medisch certificaat geschiedt 

door bovengenoemde arts namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en  
Telecommunicatie, voor de Sectie Luchtvaart (“Sint Maarten Civil Aviation Authority-SMCAA”). Het 
certificaat vermeld aan het slot; 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,  
 

 
Namens deze, 
De bevoegde functionaris 
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Artikel 4 

Bovengenoemde arts neemt de bepalingen zoals vermeld in het Landsbesluit toezicht luchtvaart en 
de Regeling luchtvaartpersoneel, omtrent certificering van luchtvaartpersoneel in acht bij het 
verrichten van de medische keuring. 
 
Artikel 5 
De benoeming is geldig voor een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding. 
  

Artikel 6 
Dit landsbesluit treedt in werking na ondertekening en werkt terug tot en met 9 augustus 2020. 
Dit landsbesluit wordt gepubliceerd in de Landscourant. 
 
 
 

 
 

Philipsburg, 01 maart 2022 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
 
11 maart 2022 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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No. 2022/132   
 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de 01 maart 2022, no. LB-22/0103 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

 
In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het noodzakelijk is een geneeskundige aan te wijzen die belast zal zijn met het verrichten 
van de keuringen, zoals bedoeld in het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 

- dat op basis van een audit, bovengenoemde aanwijzing van geneeskundigen plaatsvindt; 

- dat het benoemingsbesluit van 2017, van dr. Meade, als vlieg medische arts per landsbesluit 
No. 2017/964, geldig was voor een periode van drie jaar en op 9 augustus 2020 is komen te 
vervallen;  

- dat vanwege de Covid pandemie een eerdere audit niet mogelijk was; 
- dat op 28 september 2021, bovengenoemde audit heeft plaatsgevonden bij dr. Meade, in 

overeenstemming met de ‘Sint Maarten Civil Aviation Regulations (SMCAR)  Part 2’; 

- dat de audit uitgevoerd is door de inspecteur medisch en vlieg medisch inspecteur van 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)-Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nederland 
op grond van de `Memorandum van overeenstemming betreffende de onderlinge assistentie 
op het gebied van luchtvaarttoezicht en compliance monitoring ter zake van het Koninkrijk 
tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland`; 

- dat dr. Meade aan alle criteria voldoet voor her certificering als vlieg medische arts. 
 
 

Gelet op: 
Artikel 37, tweede lid van het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
Bijlage A, van de Ministeriële Regeling Luchtvaartpersoneel (SMCAR Part 2); 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

 
Artikel 1 
Mevrouw Sonia Aura Lee Swanston-Meade, arts, geboren te Plymouth, Montserrat, op 5 augustus 
1952, wonende in Sint Maarten, te herbenoemen tot vlieg medische arts (“Civil Aviation Medical 
Examiner- CAME”) belast met het verrichten van vlieg medische keuringen op Sint Maarten, als 
bedoeld in artikel 37 van het Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

Artikel 2 
Mevrouw Sonia Aura Lee Swanston-Meade, na de medische keuring aan het Hoofd van de Dienst 
Lucht, - en Scheepvaart, kennis geeft van de plaats, de datum en de uitslag van de keuring en van 
het bewijs van bevoegdheid of bevoegd verklaring waarvoor de keuring is verricht, als bedoeld in 
artikel 43, eerste lid, onderdeel b van het Landsbesluit toezicht luchtvaart. 
 
Artikel 3 

De afgifte, verlenging of vernieuwing, schorsing en intrekking van het medisch certificaat geschiedt 

door bovengenoemde arts namens de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie, voor de Sectie Luchtvaart (“Sint Maarten Civil Aviation Authority-SMCAA”). Het 
certificaat vermeld aan het slot; 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,  
 

Namens deze, 
De bevoegde functionaris 
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Artikel 4 

Bovengenoemde arts neemt de bepalingen zoals vermeld in het Landsbesluit toezicht luchtvaart en 
de Regeling luchtvaartpersoneel omtrent certificering van luchtvaartpersoneel in acht bij het 
verrichten van de medische keuring. 
 

Artikel 5 
De benoeming is geldig voor een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding. 
  

Artikel 6 
Dit landsbesluit treedt in werking na ondertekening en werkt terug tot en met 9 augustus 2020. 
Dit landsbesluit wordt gepubliceerd in de Landscourant. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Philipsburg, 01 maart 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
 

 

 
 
11 maart 2022 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Prime Minister of Sint Maarten 
The Honourable Ms. Silveria E. Jacobs  
Soualuiga Road 1 
Philipsburg, Sint Maarten        

                

 

   
 

Ref. no.: IC-ADV/21.041 

 

Subject: Advice on the establishment of a comprehensive Government Vehicle 

Management legislative framework  

 

Philipsburg, January 3, 2022 

 

Honourable Minister, 

 

Pursuant to Article 16, first paragraph of the National Ordinance Integrity Chamber, 

the Integrity Chamber is tasked with giving advice and making proposals on policies 

to generally improve integrity throughout government and its entities.  

On October 7, 2021, the Integrity Chamber submitted its first component of the 

Facility Services Policy Proposal: Government Housing Management.  

The second component pertains to the Government Vehicle Management. The 

Integrity Chamber hereby submits its advice on the legislative framework regarding 

Government Vehicle Management. In addition, the Integrity Chamber provides a 

proposal for a comprehensive policy on Government Vehicle Management. 

 

Introduction  

Based on the request from the Prime Minister on February 23, 2021, to advise on the 

Facility Services Policy1 (hereafter: FSP) of the Department of Facility Services, the 

Integrity Chamber established the following advice and drafted the attached proposal 

on Government Vehicle Management. 

 

For the purpose of drafting this specific proposal, the Integrity Chamber reviewed the 

current applicable legislative framework pertaining to Government vehicle 

management, namely:  

 The Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 16e juli 2013, houdende 

voorschriften voor het gebruik van dienstauto’s door werknemers van de Overheid 

van Sint Maarten (hereafter: Regulation Company Vehicles Government Sint 

Maarten). 

 The Vehicle Use Policy (RM210720). 

 Facilitaire Zaken Beleid en Richtlijnen: Faciliterend Facilitair Management: 

Hoofdstuk 6 Dienstauto’s (hereafter: FSP).  

 

Upon analysis of the above legislative framework, it was determined that the 

Government Vehicle Management Policy could be enhanced on several integrity 

related aspects. These aspects pertain to transparency and accountability within 

                                                           
11 Facilitaire Zaken Beleid en Richtlijnen: Faciliterend Facilitair Management! Een uniform facilitair 
management voor de overheid van Sint Maarten, eerste versie (auteur: Rignald Martina) 
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Government vehicle management, determining the way in which the execution of and 

compliance with the legislative framework should take place and establishing certain 

processes and procedures for users of the framework, to ensure the minimization and 

prevention of integrity-related risks and misconducts. The regulations are mainly 

geared towards those in management or leadership positions within government, as 

well as all users of Government vehicles.  

 

The FSP, meant to communicate the responsibilities of all stakeholders within 

Government vehicle management to all employees within the various ministries, was 

intended to complete the prevailing legislative framework, as well as to extend the 

current range of the framework to involve all relevant parties. However, due to the 

draft status of the policy, it is under-utilized. The missing key elements in the 

framework resulted in the objectives of the FSP not being fully met.  

 

With the submission of this Government Vehicle Management Policy, the Integrity 

Chamber wishes to provide another component to the Facility Services Policy Proposal, 

meant to replace the current chapter on vehicle management in the FSP, with the 

intention of establishing a more comprehensive framework necessary for the effective 

and efficient execution of the tasks and objectives of the Department of Facility 

Services. The Facility Services Policy Proposal is also intended to minimize and prevent 

the misuse of government resources, the occurrence of integrity-related misconduct, 

and promote the awareness of integrity-related risks, as well as the clarification of the 

roles, rights and responsibilities of all stakeholders in relation to Government vehicle 

management. 

 

Advice  

Based on the above considerations the Integrity Chamber advises: 

 

1. To reinforce the existing legislative framework, namely, the Ministerial 

Regulation Company Vehicles Government Sint Maarten, and the Vehicle 

Use Policy. 

 

2. To complete the legislative framework with the implementation of the 

Integrity Chamber’s Proposal on the Government Vehicle Management 

Policy. 

 

Within the proposed Government Vehicle Management Policy, some of the 

recommendations of the Integrity Chamber are: 

 Assigning a multi-disciplinary workgroup. 

 Establishing a Government Fleet Register. 

 Determining the procedure for the need and acquisition of government vehicles. 

 Determining the procurement procedures for the use of internal and third-party 

services. 

 

The Integrity Chamber further advises on ensuring that the complete legislative 

framework is properly embedded into the organisational structure of the 

administrative body. This can be done by:  

 Ensuring accessibility by distributing the legislative framework to all employees 

and providing new employees with the regulations.  

 Organising information sessions for relevant management and ministerial vehicle 

coordinators in which the content of the regulations and the way they should be 

enforced is thoroughly communicated. Management and ministerial vehicle 

coordinators should be guided by the Department of Facility Services on the 

practicality and enforcement of, and compliance with the regulations. 
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 Organising information sessions for relevant employees in which the content of 

the regulations and the conditions for vehicle use. The importance of compliance 

of all relevant employees and more specifically the expected behaviour of 

government vehicle users and possible consequences in cases of non-compliance 

should be clearly communicated to avoid misunderstandings. 

 (Retroactively) ensuring that all users of Government company vehicles meet the 

user conditions and sign the necessary declarations. 

 Having regular discussions between the Department of Facility Services and the 

ministerial coordinators about bottlenecks, expectations, rules, norms, and 

values, for the purpose of evaluations and amendments to the framework where 

necessary. 

 

 
Conclusion  

The Integrity Chamber advises to follow the recommended approach for the 

establishment of a comprehensive Government Vehicle legislative framework. 

Implementation and embedding of the framework into the organisation, as well as 

creating awareness and discussing expected behaviours, will help to ensure the 

appropriate use of government vehicles.  

 

You are requested to provide a motivated response to this advice no later than January 

28, 2022. A copy of this advice will be submitted to Parliament, in accordance with 

Article 18 of the National Ordinance Integrity Chamber and published in the National 

Gazette. The written response to this advice will also be published in the National 

Gazette.  

 

Follow-up on the implementation of this advice will be carried out by the Integrity 

Chamber, in accordance with the National Ordinance Integrity Chamber.  

 

Sincerely, 

 

The Integrity Chamber 

H.W. Vogels, President 

R.A. Boasman 

H.R. Lodder 
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1. General Introduction 
 

1.1 Preface 

The Integrity Chamber is authorized to give advice and make proposals on policies to generally 

improve integrity within government and its entities. The basis for this authorization is found in Articles 

16 through 18 of the National Ordinance Integrity Chamber (hereinafter: NOIC).  

The advice and proposals can be performed on the Integrity Chamber’s own initiative, or on the 

request of the Prime Minister, the responsible minister, or Parliament, insofar as the nature of the 

tasks of the Integrity Chamber allows. The Integrity Chamber is further tasked with overseeing the 

implementation of advices and proposals. Advices and proposals are published in the National Gazette. 

By giving advice and making proposals, the Integrity Chamber strives to fill gaps and address 

procedures aimed at bettering the functioning of government and its entities, and ultimately the 

overall integrity infrastructure of the country.  

 

1.2 Rationale  

On February 23, 2021, the Integrity Chamber was requested by the Prime Minister, to advise on the 

Facility Services Policy (hereafter: FSP) of the Department of Facility Services2, as well as on the final 

report of agreed procedures by the ‘Stichting Overheids Accountant Bureau’ (hereinafter: SOAB). The 

request was the result of previous discussions with the Minister and her cabinet regarding the 

implementation of a Facility Services Policy. The FSP was not fully implemented at the time.  

 

1.3 Relevance 

A Facility Services Policy plays a significant role within the integrity infrastructure of the Government 

of Sint Maarten. This integrity infrastructure is the entirety of the integrity-related legal and regulatory 

framework of the administrative body and all additional elements necessary for the fulfilment of 

organisational objectives. 

The Department of Facility Services plays a significant role within the services provided to the various 

administrative bodies, and affects various subjects related to the management of government 

resources. Processes within the FSP include real estate management, central purchasing, cleaning, 

warehouse management, government vehicles, etc. These processes are sensitive to integrity risks, 

misconducts or other inappropriate behaviour by management or employees.  

As the Department of Facility Services provides services for all seven (7) ministries within the 

Government of Sint Maarten, the consequences of the above-mentioned risks can be far reaching.  

The Integrity Chamber recognizes that a comprehensive FSP is an important component within the 

Government’s integrity infrastructure and by means of this proposal wishes to aid in its enhancement.  

 

1.4 Existing Facility Service Policy 

The Facility Service Policy is not only applicable to the Department of Facility Services and its 

employees, but also to all executing agencies, civil servants/employees, third-party users, and other 

stakeholders of the various ministries. The Department of Facility Services is not solely responsible 

for all tasks or activities mentioned in the policy and therefore works in collaboration with other 

government organisations. 

The FSP reviewed by the Integrity Chamber consists of five (5) categories, namely:  

 Cleaning (‘schoonmaak’),  

 Support (‘ondersteuning’),  

 Assets (‘eigendom’),  

                                                           
2 Facilitaire Zaken Beleid en Richtlijnen: Faciliterend Facilitair Management! Een uniform facilitair management 

voor de overheid van Sint Maarten, eerste versie (auteur: Rignald Martina) 
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 Catering, and  

 Security (‘beveiliging’). 

The category “assets”: is sub-divided into six (6) categories:  

 IT-hardware and software,  

 Unusable and surplus public goods (‘onbruikbare en overtollige overheidsgoederen’), 

 Purchasing facilities goods and stock management (‘inkoop facilitaire goederen en 

voorraadbeheer’),  

 Company vehicles (‘dienstauto’s’),  

 Mobile phones (‘mobiele telefoon’), and 

 Housing Management (‘beheer huisvestiging van de bestuursorganisatie’).  

 

1.4 Scope 

Due to the size of the policy and the desire to be as comprehensive as possible, the Integrity Chamber 

made the decision to divide the policy by their (sub)categories and provide proposals in segments 

according to priority and comprehensiveness. Although the Integrity Chamber aims to be as complete 

as possible in this proposal, the proposal was approached mainly from an integrity perspective. 

 

On October 7, 2021, the Integrity Chamber submitted a proposal on the first (sub)category, namely 

on Government Housing Management.  

In this proposal, the second (sub)category is presented, namely on Government Vehicle 

Management (Chapter 6 of the FSP: ‘Beleid en Richtlijnen: Dienstauto’s’). This proposal was 

developed with input and involvement from key stakeholders within Government, in particular, the 

Department of Facility Services.  

 

1.6 Findings Government Vehicle Management Policy 

The Integrity Chamber reviewed the FSP of the Department of Facility Services and determined that 

there were insufficient explanatory contents, guidelines, checks and balances, and other provisions to 

prevent possible misuse of government resources, specifically government vehicles. The Ministerial 

regulation, ‘Regeling voor het gebruik van dienstauto’s door werknemers van de overheid van Sint 

Maarten’, referred to in this proposal as “Regulation Company Vehicles Government Sint Maarten” 

from the Minister of General Affairs (dated July 16, 2013) regulates several aspects, such as, the 

management of government vehicles, the definitions of permanent vehicles and pool vehicles, the use 

of private vehicles for government tasks, and general rules regarding the use of government vehicles.  

Upon analysis of the FSP, it was determined that certain elements, such as, the importance of a vehicle 

management policy, the risk areas, determining the demand and availability of vehicles, transparency, 

accountability, and compliance with Government Vehicle Management were insufficiently elaborated 

or lacking. Furthermore, the FSP is not always specific or comprehensive enough to avoid 

misunderstanding and could therefore facilitate misuse. Key elements concerning the acquisition of 

government vehicles, the procurement procedures involved, the assignment of government vehicles, 

selection for purpose and disposal, to name a few, are also lacking. 

In addition, a detailed Government Vehicle Register and a multi-disciplinary workgroup are proposed. 

The register provides an overview of all Government Vehicle Management aspects, such as their 

purpose and condition. To avoid or minimize (integrity) risks, a multi-disciplinary work group is 

proposed to play a role in certain procedural elements of the Government Vehicle Management Policy. 

More details are provided in the policy proposal. 

The policy proposal is presented in the following chapter, considering the above shortcomings. The 

basis for the policy proposal is Chapter 6 of the FSP, which is translated from Dutch to English to reach 

a wider public, the Vehicle Use Policy and the “Regulation Company Vehicles Government Sint 

Maarten”. 
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2. Proposal: Government Vehicle Management Policy 

Section 1: Introduction 

To be able to provide adequate government services, reliable and task-suitable vehicles are a necessity 

for the Government of Sint Maarten. This Government Vehicle Management Policy (hereafter: the 

policy) is intended to guide the management of Government’s Vehicle Fleet, by providing procedures 

related to the use of government vehicles, maintenance, damage handling, fuel delivery/consumption 

and vehicle insurance.  

The policy covers all vehicles used by Government, whether owned, rented or leased. Certain 

provisions of the “Regulation Company Vehicles Government Sint Maarten”3 (see Annex B), applicable 

to all government employees, are incorporated in this policy as well. The Ministerial Regulation, being 

a legal regulation as mentioned in Article 81, of the Constitution of Sint Maarten, prevails in the case 

of inconsistencies between the Ministerial Regulation and this policy. Additionally, there is the “Vehicle 

Use Policy” which is meant for employees with an assigned government vehicle (see Annex C). 

The policy is meant to cover the management and use of company vehicles belonging to the 

Government Vehicle Fleet. The Government Vehicle Fleet consists of three types of company vehicles 

namely permanent vehicles, pool vehicles, and emergency/specialised vehicles. The vehicles are 

defined as follows:  

 A permanent vehicle is an owned or rented company vehicle that is assigned to an individual 

employee for permanent use.  

 A pool vehicle is a company vehicle that is shared by employees of a department or executing 

agency. The vehicle is stationed at a designated (government) parking area.  

 An emergency/specialised vehicle is a company vehicle used for emergency services or specialised 

tasks, such as Police vehicles, Ambulance, Fire trucks, Penitentiary transport vehicles, and 

Cargo/container scanning vehicles. 

Emergency/specialised vehicles also require customised processes and procedures which are not 

regulated in this policy. However, general aspects of this policy, e.g., the assignment of vehicles and 

the vehicle use register, is applicable to these vehicles. 

 

All stakeholders must ensure that the Government Vehicle Fleet is managed in a safe and efficient 

manner, as well as in accordance with current national legislation and regulations.  

 

The overall Government Vehicle Management goals of the Government of Sint Maarten are:  

 Centralising the (financial) management of the Government Vehicle Fleet: to improve the 

centralised management of government vehicles, to provide better overviews and opportunities 

for a more efficient and effective (financial) management of the Government Vehicle Fleet. The 

Department of Facility Services plays a significant role in this management. 

 Improving cooperation between the different ministries and the Department of Facility 

Services: to improve the relationship and cooperation between the assigned vehicle coordinators 

of the ministries and the Department of Facility Services, and to centralise the management tasks 

of the Department of Facility Services. This without diminishing the ministries’ responsibilities and 

budget obligations. 

 Improving the Department of Facility Services’ administration and internal controls: to 

improve the control-system, minimizing (integrity) risks, protecting Government assets, and 

ensuring the accuracy of records. It also promotes operational efficiency and encourages 

adherence to legislation and regulations. 

This policy also explains the importance of a Government Vehicle Management Policy, the integrity 

risks that can occur as it pertains to Government Vehicle Management, and the ways that these risks 

can be mitigated / managed. 

                                                           
3 “Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 16e juli 2013, houdende voorschriften voor het gebruik van 

dienstauto’s door werknemers van de Overheid van Sint Maarten” (Geldend van 28-08-2013 t/m heden) (AB 2013, no.27) 
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Section 2: Importance and Risks 

2.1 Importance of a Government Vehicle Management Policy 
It is important that the Government Vehicle Fleet is managed in a way that enables public entities to 

provide their services according to organisational standards in an economically responsible and 

sustainable manner. This entails the acquisition, replacement and assignment of government vehicles 

as well as the maintenance thereof4. The Government Vehicle Management Policy is established to 

clarify the guidelines concerning vehicle management for civil servants and employees, which in turn 

ensures a uniform approach.  

The Government Vehicle Management Policy has the following specific objectives: 

 Ensuring consistency, efficiency, and transparency in the (financial) decision-making of 

Government, for its stakeholders.  

 Ensuring proper documentation of the vehicle assets and their characteristics (such as: VIN-

number, purpose of vehicle, type, age, user, maintenance, insurance, fuel usage and condition of 

vehicle, whether permanent vehicle, pool vehicle or emergency/specialised vehicle). 

 Optimizing the use of the Government Vehicle Fleet, while ensuring vehicle and driver/passenger 

safety, an accurate assessment and overview of the state of the Government Vehicle Fleet as well 

as Government’s operational budget. 

 Ensuring uniformity in the implementation of Government Vehicle Management. 

 

2.2 Integrity Risks  
Government Vehicle Management is susceptible to certain integrity risks, for example, within 

processes and procedures pertaining to (public) procurement, or procedures on decision-making to 

buy, rent or lease vehicles. The assignment of permanent vehicles, pool vehicles or 

emergency/specialised vehicles may also be susceptible to integrity risks. Government and all 

stakeholders must take the risk-factors related to this topic into consideration.  

The list of integrity risks described below is not definitive, but represents the most common types of 

integrity risks associated with Government Vehicle Management:  

Abuse of Authority: This may occur when approving bids from third parties regarding public 

procurement procedures for vehicle acquisition, maintenance, insurance, or inspection, while the 

necessary conditions have not been met. 

Misappropriation of Resources: This may involve omitting the complete purchase amount, 

recording incomplete amounts, or utilising a government resource for private use in an effort to divert 

cash, checks, goods, or other resources with a monetary value. Examples are inflating the costs of 

vehicle-related purchases and pocketing the excess. 

Nepotism / Favouritism: This may involve showing or giving preference to a legal or natural person 

based on previous or beneficial relationships, in exchange for other benefits, or to advance the position 

of the person involved. 

 

2.3 Other risks 
The following risks can also occur within the execution of Government Vehicle Management. 

Unclear roles and responsibilities: All stakeholders must be aware of their expected roles and 

given responsibilities in regard to Government Vehicle Management. There is a clear distinction in 

responsibilities between having an oversight or assignment role, being a vehicle user, or a third-party 

delivering a particular service or good.  

  

                                                           
4 Article 2, second paragraph of the Regulation Service Vehicles Government Sint Maarten.  
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Operating autonomously: Government Vehicle Management is a highly integrated activity requiring 

organisations across the various ministries to interact and share knowledge and data in order to 

determine their vehicular needs, purposes, and the necessary financing. Operating in an autonomous 

manner negatively impacts the efficiency and effectiveness of the organisation. 

 

Lack of long-term (financial) planning: One of the key principles of Government Vehicle 

Management is the link between asset management and long-term financial planning. To develop such 

planning, the Government of Sint Maarten has to be aware of all assets, future plans, and costs 

concerning Government Vehicle Management. Taking such an approach will help the Government of 

Sint Maarten achieve service improvement and asset (financial) sustainability over the long term. The 

lack of long-term (financial) planning has risks for the continuity of government performance and 

decision making. 

 

A one-size-fits-all plan: While centralization and uniformity in general promotes the efficiency and 

effectiveness of the policy, emergency/specialised vehicles require customised processes and 

procedures. Attention should be paid to establishing separate procedures or criteria regarding their 

procurement, maintenance, inspection, insurance, driver use, etc.  

 

2.4 Managing (Integrity) Risks 

To curb (integrity) risks, such as the ones mentioned above, the following elements are taken into 

consideration when executing the policy: 

 The conditions and criteria related to vehicle assignment and vehicle use are clear to all employers 

and employees.  

 A process to determine vehicle acquisition, fleet composition and necessity. 

 A multi-disciplinary workgroup to oversee or advise on specific aspects within the policy (see 

elaboration of multi-disciplinary workgroup below).  

 Government vehicles and all related information are centrally registered in the Government Fleet 

Register.  

 Periodic inspections, services, and maintenance of all government vehicles are carried out.  

 Due-diligence on third parties is performed by the Department of Facility Services in collaboration 

with other stakeholders (e.g., background checks, (tax) registration, possible conflicts of interest). 

 Transparency of Vehicle Management processes is guaranteed as much as possible.  

The above list is not definitive; however, these are some of the ways in which risks are being 

minimized with the adherence to this policy. This list can be adjusted over time depending on new 

developments. 

 

Multi-disciplinary workgroup 

The multi-disciplinary workgroup oversees or advises on specific aspects as indicated within the policy. 

The workgroup consists of members of different disciplines, professions or departments that 

collaborate for this purpose. The multi-disciplinary workgroup varies in composition of disciplines and 

professions based on the expertise needed and is of a temporary nature for this specific task. The 

multi-disciplinary workgroup consists of persons determined by the Department of Facility Services, 

with at least one (1) representative of the department, one (1) ministerial vehicle coordinator along 

with a (1) neutral party. The neutral party can be internal or external, depending on the expertise 

needed. Additional persons, e.g., representative of the Department of Legal Affairs and Legislation or 

other departments, can also be a part of the multi-disciplinary workgroup when necessary.  

The ministerial vehicle coordinator (hereafter: the coordinator) is an employee appointed by the 

relevant Secretary-General, who manages the vehicular needs of the Ministry i.e., acquisition, 

replacement, assignment, maintenance, provides (financial) information to and collaborates with the 

Department of Facility Services. The coordinator can be assisted by other persons within the ministry 

concerned. 
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Section 3: Conditions for Vehicle Assignment and Use  

Employees may be assigned the use of permanent vehicles, pool vehicles or emergency/specialised 

vehicle for the purpose of executing Government tasks. These drivers must meet the conditions of 

this policy as well as comply with current traffic- related legislation and regulations. Other relevant 

legislation and regulations must be taken into consideration as well, such as taxation laws. All 

employees must be made aware of and comply with the applicable policy and procedures.  

3.1 General User Conditions  
Employees must meet the following general user conditions to be allowed to drive a government 

vehicle. This list is not definitive. 

 

 Employees have a valid driver license for the vehicle they are assigned to and are in possession 

of it when operating the vehicle. 

 Employees have complied with the relevant training requirements for the vehicle they are assigned 

to (e.g., safety and security training), when applicable.  

 Employees cannot be under the influence of substances that limit their ability to drive, for example 

medication, drugs, or alcohol. 

 Employees are responsible drivers and follow all applicable traffic regulations. Reckless driving has 

consequences. 

 Employees bear responsibility for the use of the vehicle they are assigned to.  

 Employees who are assigned the use of a government vehicle are not allowed to let third parties 

make use of it.  

Further conditions for general use can be found in the Vehicle Use Policy. Before making use of a 

government vehicle, employees must sign the Declaration of Agreement for the users of Government 

Vehicles. Failure to meet these conditions can result in not being allowed to use a company vehicle, 

the annulment of the given authorization, as well as financial or disciplinary sanctions. 

 

3.2 Conditions Permanent vehicle  
A permanent vehicle is a vehicle provided to the employee by the Government of Sint Maarten that is 

owned or rented by the Government. A permanent vehicle is assigned to Secretaries-General based 

on their function.  

 

Other employees may be provided with a permanent vehicle based on their duties. The Secretary-

General of a ministry submits a written advice to the Department of Facility Services regarding 

Department Heads and other employees who are eligible for a permanent vehicle. The Secretary-

General motivates the need for the permanent vehicle based on the function of the employee 

concerned, utilising the standard “Request Service or Pool Vehicle” form. On written approval from 

the Minister of General Affairs, based on the employee meeting the necessary criteria, an employee 

is assigned use of a permanent vehicle. The employee is allowed to use the permanent vehicle for 

both work and private purposes. The regulations as it pertains to the taxation of employees assigned 

to the use of permanent vehicles, are applicable.  

 

The following conditions apply to be considered eligible for permanent use of a government vehicle: 

 The employee is frequently on “call shifts” (‘piket dienst’) or needs to be available 24 hours a day 

for the performance of his/her function; or 

 The employee is structurally dependent on transportation to perform his/her duties; and  

 The use of a pool vehicle would be an obstacle to the performance of the employee’s duties; and  

 The employee meets the general user conditions. 

If the employee no longer meets these conditions, he/she is no longer allowed to use the permanent 

vehicle. 
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3.3 Conditions Pool Vehicle 
A pool vehicle is a vehicle stationed at the designated (government) parking area that is assigned for 

the common use of employees. All pool vehicles are made available in a pooling arrangement for 

operational use during working hours. Organisations are required to maintain a suitable system for 

requesting and recording pool vehicle usage. The standardised “Pool Vehicle Log” from the Department 

of Facility Services can be used for this. This Log allows for the pool vehicle availability, location, and 

driver to be readily determined. The coordinator is responsible for the upkeep of this Log and shares 

this with the Department of Facility Services on a monthly basis.  

 

Employees within the organisation are allowed to make use of the assigned pool vehicles if: 

 The employee is dependent on transport by vehicle for the performance of his/her duties during 

working hours; and 

 The employee meets the general user conditions. 

Requests for the use of a pool vehicle is approved by the coordinator.  

 

The following rules apply to the use of the pool vehicle:  

 

 Pool vehicles must be returned to the designated parking area after use. Employees are not 

allowed to take the pool vehicle home unless the pool vehicle is required for a specific 

assignment/task based on the approval of the coordinator.  

 The Department of Facility Services is responsible for the repairs done to a pool vehicle. The driver 

or the coordinator is not allowed to carry out repairs to pool vehicles.  

 Employees are only allowed to utilise pool vehicles on the Dutch side of Sint Maarten. 

 

3.4 The Use of Private Vehicles 
It is possible for employees to use their private vehicle for the performance of governmental tasks, 
with prior permission from the Department of Facility Services (on behalf of the minister) or the 
coordinator. This permission is only granted if there are insufficient permanent vehicles or pool 
vehicles available. The use of a private vehicle as a government vehicle should be avoided as much 
as possible.  
 

If the structural use of their private vehicle is permitted, the employee is eligible for a monthly 
allowance, based on a fixed reimbursement schedule to be determined by the Minister of General 
Affairs. In this case the employee is not eligible for fuel reimbursement. If there is incidental use of 

the private vehicle, with a maximum of 200 kilometres per year, the employee is eligible for fuel 
reimbursement. The maintenance of a private vehicle is the responsibility of the owner. The user 
conditions in this policy also apply to the driver of a private vehicle utilised for governmental tasks. 
The permission granted to an employee to use a private vehicle can be revoked at any time. 

 

3.5 Misuse, Suspension or Termination of Use 
The driver of a permanent vehicle, pool vehicle or emergency/specialised vehicle must adhere to all 

relevant legislation and regulations. Drivers that do not meet the requirements or other conditions of 

the “Vehicle Use Policy”, can be subject to financial or disciplinary sanctions, as well as rescinding the 

use of Government vehicles. 

 

The right to make use of a permanent vehicle, pool vehicle or emergency/specialised vehicle may also 

be suspended or terminated if: 

 The employee no longer meets the criteria for use of the permanent vehicle, pool vehicle or 

emergency/specialised vehicle.  

 The employee is convicted of a serious driving offense. 

 The employee has incurred excessive damage to the permanent vehicle, pool vehicle or 

emergency/specialised vehicle. 
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 The employee has breached any of the agreed upon conditions for vehicle use. 

3.6  Fuel Conditions 
Drivers of permanent vehicles pool vehicles, or emergency/specialised vehicle utilise fuel cards, or if 

necessary, fuel vouchers, provided by the Department of Facility Services to the coordinators. The 

following conditions are applicable: 

 Permanent vehicles and pool vehicles are eligible for 35 litres fuel per week. If more fuel is needed, 

a motivated request signed by Secretary-General concerned must be made to the Department of 

Facility Services for approval.  

 Emergency/specialised vehicles are eligible for a full tank without temporary restriction.  

 Every permanent vehicle, pool vehicle or emergency/specialised vehicle has its own fuel card. 

 The fuel invoices/receipts of the gas stations are submitted within three (3) working days to the 

coordinator who in turn submits the fuel invoices/receipts of the gas stations to the Department 

of Facility Services.  

 The Department of Facility Services submits the fuel invoices/receipts to the Finance Department 

for payment to the gas stations. The Department Head of Facility Services keeps a copy for his 

records.  

The Department of Facility Services and the coordinators check on misuse of the fuel cards by 
registered usage compared to fuel consumption.  

 

3.7 Theft of Government vehicles 
In the event of theft of a government vehicle, the employee must immediately report this to the police 

and the Department of Facility Services. In addition, the employee must complete a “Vehicle Theft 

Report” and submit the report together with the police report to the Department of Facility Services 

via the coordinator. The Department of Facility Services will follow-up with the relevant authorities 

and stakeholders.  

 

3.8 Accidents, Damages, and Fines  

In case of an accident, the driver calls police or roadside assistance, to create an accident report. The 

coordinator and the Department of Facility Services must be informed immediately. 

 

In the event of damages to or destruction of the government vehicle, the driver must complete an 

“Accident Report” and submit it to the Department of Facility Services, via the coordinator, together 

with the police or roadside assistance report (if applicable).  

 

The Department of Facility Services handles the matter with the insurance company. If damage to the 

permanent vehicle, pool vehicle or emergency/specialised vehicle is caused by fault of the 

driver/employee, as a result of which the insurance company does not compensate the damage, the 

driver/employee is then liable for this damage. The National Ordinance Substantive Civil Servants law 

(LMA) is also applicable to the drivers and can lead to disciplinary sanctions. 

 

The costs of traffic and parking fines, including additional costs, are at the expense of the 

driver/employee.  

 

Section 4: Government Fleet Register 
The Department of Facility Services can only execute proper Government Vehicle Fleet Management 

if there is full insight into the existing Vehicle Fleet, the demand, and availability of government 

vehicles. To achieve this, a “Government Fleet Register” is established. This Government Fleet Register 

serves to manage government vehicles more effectively and efficiently, analyse vehicle demand, 

usage, and availability, and to establish a specific multi-annual Vehicle Fleet plan, including 

maintenance and vehicle replacement, to advise Government. The Government Fleet Register contains 

the following details: vehicle type, VIN-number, purpose, purchase/rent date, user/department, 

maintenance, condition, insurance and possible claims, fuel consumption, vehicle registration (plate 

and inspection), government markings/logo and other accessories, Service Level Agreements, and 

acquisition cost.  
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This Government Fleet Register provides transparency and accountability as it pertains to 

Government’s vehicular assets, budget, and any decisions regarding purchasing, renting, leasing, or 

maintenance of government vehicles. In addition, a separate “Pool Vehicle Log” is maintained by the 

ministries for the specifics of pool vehicles (e.g., time frame, driver, purpose, picking-up and returning 

time, mileage) and fuel consumption. Key-figures of the separate Log is added to the main register 

such as monthly fuel consumption, and vehicle use. These figures are necessary to have insight into 

the demand and availability, costs, and wear and tear. 

 

The Government Fleet Register is managed by the Department of Facility Services. The information 

for the register is provided by the relevant stakeholders or the coordinators. This ensures the constant 

availability of current and relevant information for the Department of Facility Services and Government 

in general.  

 

Section 5: Government Vehicle Acquisition  
In this section determining the need for additional government vehicles and acquisition are described. 

 

5.1 Determining the Need for Government Vehicles  
The need for the purchase or replacement of government vehicles (permanent vehicles, pool vehicles 

and emergency/specialised vehicle) may arise due to several reasons, such as, standard replacement 

after depreciation, the expansion of an existing public service/department, a change in the operating 

times/schedules/duties of an organisation or a decrease in the number of available vehicles 

(damage/theft/unfit for service). 

 

If a Ministry needs (additional) government vehicles for the performance of its tasks, a request is 

submitted via the coordinators to the Department of Facility Services. The requesting Ministry provides 

a written motivation for the request with the preferred type of vehicle including specific requirements 

(e.g., SUV or Pick-Up, manual or automatic transmission) and the assignment of the vehicle to 

tasks/function. This request should be done prior to the year that the vehicles are needed, so that it 

can be budgeted (once approved). The Department of Facility Services designs a shortlist of vehicles, 

based on operational needs of the Ministry, the capabilities of the vehicle, fuel consumption, and whole 

lifespan costs.  

In case of an urgent request, the Department of Facility Services determines the availability of existing 

unused or under-utilised government vehicles that may serve as a temporary solution. If there are no 

government vehicles available within the existing Government Vehicle Fleet, the Department of Facility 

Services may advise on the purchase, rent or lease of additional vehicles.  

 

Government organisations with emergency/specialised vehicles provide the Department of Facility 

Services with the necessary information to include their vehicle needs within the (multi) annual plan. 

The purchase activities are further arranged by the relevant Ministry/department. 

 

The Department of Facility Services is responsible for creating a Government Vehicle replacement or 

expansion plan. The Government Fleet Register, the requests for vehicles, and the shortlists are the 

basis for the Government Vehicle replacement or expansion plan. The multi-disciplinary workgroup 

reviews the plan and advises the relevant decision-makers accordingly.  

 

5.2 Government Vehicle Acquisition  
The approved Government Vehicle replacement or expansion plan is the basis for the Department of 

Facility Services to initiate the process of acquiring additional government vehicles. To mitigate 

possible integrity risks, when purchasing government vehicles, the Department of Facility Services 

utilises the existing procurement procedures, while ensuring that a due-diligence check is conducted 

on the car dealerships concerned, in collaboration with other stakeholders (e.g., background checks, 

tax registration, possible conflicts of interest). The potential car dealerships cannot be owned by a 

legal or natural person barred from contracting with the Government. The procurement procedure is 

detailed further in subsequent sections. 
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Based on the proposals of the third parties and the due-diligence check, the best matching and 

financially feasible options are selected. An acquisition advice is established and reviewed by the multi-

disciplinary workgroup and then sent for approval to Government. After approval, the purchases are 

executed by the Department of Facility Services. After purchase, the government vehicle specifications 

are added to the Government Fleet Register.  

 

5.3 Vehicle Rental or Lease  
Vehicles can be rented or leased if no Government Fleet vehicles are available, the period is limited, 

and the need is urgent. The main difference between a rental and lease agreement is the period of 

time it covers. A rental agreement tends to cover a short term—usually 30 days—while a lease 

agreement is applied to longer periods—usually 12 months.  

 

These rental and leased vehicles are not a part of the Government Vehicle replacement or expansion 

plan because of the short-term and unforeseen nature of the required vehicles. The vehicle type must 

be suitable for the operational need and must be cost efficient.  

 

Ministries, via their coordinators, submit requests to the Department of Facility Services, which after 

review then submits the requests to the Minister of General Affairs. Once written approval is given by 

the Minister of General Affairs, the Department of Facility Services or the coordinator, takes the 

necessary measures to ensure that a vehicle is rented or leased for the requested period of time, and 

the authorized person signs the agreement. After rental or leasing, the vehicle specifications are added 

to the Government Fleet Register. The Department of Facility Services controls that the vehicles are 

not rented or leased longer than approved. 

 

To mitigate possible integrity risks, when renting or leasing vehicles, the Department of Facility 

Services utilises the existing procurement procedures, while ensuring that a due-diligence check is 

conducted on the lessor, in collaboration with other stakeholders (e.g., background checks, tax 

registration, possible conflicts of interest). The rental vehicles need to be registered on the Dutch side 

of Sint Maarten. The lessor cannot be a (legal or natural) person barred from contracting with the 

Government. The procurement procedure is detailed further in subsequent sections. 

 

5.4 Replacement Standards and Disposal  
The Department of Facility Services determines the need for the replacement of government vehicles 

based on two (2) factors: 

1. The government vehicle is depreciated (in principle after 5 years); or 

2. The government vehicle has been deemed unusable due to accidents or other circumstances.  

 

Government vehicles that have been replaced and no longer serve as a part of the Government Fleet, 

are disposed of. The disposal of government vehicles, in principle, is done via public auction. Auctions 

are advertised in local media outlets and are open to the public. A damaged vehicle may also be 

declared “total loss” by the insurance company and is considered as disposed of. 

Government vehicles are presented for disposal in a condition that will assist in gaining the greatest 

return to Government. Before government vehicle disposal, the following material is removed: 

 Vehicle identification and markings (incl. emergency lighting, sirens and government-specific 

equipment); and 

 Registration plates.  

 

Section 6: Internal and Third-Party Services 
All third-party services, regardless of the service or the party responsible for its execution, are 

performed in a manner that maintains continuity of government operations, extends the useful 

lifespan of the government vehicles, and ensures traffic safety. The risks, effectiveness, and cost 

efficiency of all government vehicle-related services, whether conducted internally by another Ministry 
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or department or via third-party services is evaluated and added to the annual Government Fleet 

Management plan. 

 

Third-party activities are obtained and provided in a transparent and accountable manner. The 

possibility of (integrity) risks related to third-party services such as maintenance, or insurance are 

reviewed before obtaining such services. The procedures regarding internal and third-party services 

are described in this section.  

 

6.1 Maintenance  
Permanent vehicles, pool vehicles and emergency/specialised vehicle must undergo regular 

maintenance to guarantee the safety of the government vehicle and to achieve its expected lifespan. 

The Department of Facility Services, together with the coordinators, establishes an annual 

maintenance program. An automated maintenance program is used by the Department of Facility 

Services. The maintenance program contains necessary elements such as routine servicing, periodic 

inspections, vehicle repairs, thorough cleanings, the responsible party (internal or external). The party 

executing the maintenance provides a report of the condition of the government vehicle. 

 

6.1.1 Government Vehicles 
The Government of Sint Maarten is ultimately responsible for the maintenance of government-owned 

vehicles. The government vehicles are maintained in accordance with the government vehicle 

Maintenance program. Pool vehicles are maintained according to the maintenance plan coordinated 

by the Department of Facility Services. Drivers of permanent vehicles are responsible for performing 

scheduled maintenance at the designated intervals, according to the Government Vehicle Maintenance 

program. The routine servicing of government vehicles may be done internally or via a third-party. In 

the event the repairs cannot be done internally and is conducted by third parties, the third-party 

service is contracted via the standard procurement procedure.  

 

Drivers of permanent vehicles perform monthly driver safety checks, where all safety related 

equipment is inspected. The coordinators are responsible for the driver safety checklist for pool 

vehicles. These safety checklists are completed and sent to the Department of Facility Services as 

performed and updated in the Government Fleet Register.  

Emergency/specialised vehicles require general and use-specific maintenance. 

 

6.1.2 Rented or Leased Vehicles 
The maintenance of vehicles being rented or leased are partly the responsibility of the Government of 

Sint Maarten. The maintenance plans (routine servicing and repairs) for rented or leased vehicles are 

executed as determined by Service Level Agreements or rental and lease agreements. The Department 

of Facility Services is responsible for overseeing and implementing the Government Vehicle 

Maintenance Program. The maintenance program when not the responsibility of the rental or lease 

company, may require the use of internal or third-party services. In this case, the third-party service 

will be contracted via the standard procurement procedure.  

 

To determine vehicle maintenance needs and the assurance that the government vehicles are in good 

operating condition, the Government Fleet Register is utilised.  

 

6.2 Insurance Services 
Government vehicles and rented or leased vehicles, vehicle accessories, drivers, and passengers, 

should be adequately insured. The insurance coverage entails aspects such as, damage, loss (theft), 

driver, passenger, and third-party injuries. Insurance agreements are evaluated, updated, and 

renewed, as necessary. Insurance is done collectively as much as possible, insuring as many 

government vehicles as possible in one (1) policy to secure more favourable insurance terms. Proper 

insurance coverage is purchased based on specific Terms of Reference, drafted by Government. 
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The Department of Facility Services is responsible for the insurance coverage of permanent vehicles, 

pool vehicles and emergency/specialised vehicles. Government vehicles are covered under “All-Risk” 

insurance for at least three (3) years from the date of vehicle production.  

After the three (3) years, if the government vehicles have not been disposed of, the government 

vehicles are covered under a “Third Party” coverage policy, until the government vehicles are no 

longer in use. All government vehicles have passenger coverage insurance. 

Coverage for the permanent vehicles extends to both the Dutch and French side of Sint Maarten. In 

principle, this is also the case for rented and leased vehicles, which are insured by the company the 

vehicle is obtained from. The government insurance coverage for government-owned pool vehicles 

does not extend to the French side of Sint Maarten, as these government vehicles are not allowed to 

be driven on the French side of Sint Maarten. 

The Department of Facility Services conducts a (public) procurement procedure for government 

vehicle insurance every three (3) years. This is done by the multi-disciplinary workgroup which 

selects an insurance company based on the procurement procedure and provides the Minister of 

General Affairs with advice. After approval of the tender by the Council of Ministers, the selected 

insurance company receives a three (3) year contract. Any subsequent vehicle purchased by 

Government, should be included in the already existing insurance policy. All government vehicles 

are to be covered by the insurer’s roadside assistance program. Emergency contact details of 

roadside assistance providers are kept in each government vehicle. All drivers/employees are made 

aware of the procedure for obtaining roadside assistance. 

 

Section 7: Procurement procedure  
Procurement is used to promote fair competition, provide transparency, and provide service providers 

with equal opportunities. As it pertains to Vehicle Management, procurement is utilised for the 

Government Fleet purchase, rental, or lease of vehicles, maintenance, and insurance services.  

To minimize the occurrence of misconducts the following general procurement procedures are 

followed: 

 The Secretary-General of the requesting Ministry submits a written motivated request for vehicular 

services/goods via the Head of Resource and Support Services (DMO) by the Department of 

Facility Services. 

 The Department of Facility Services employs expert advice if needed, for specific vehicular 

services/goods. 

 The necessary number of quotations are provided (see below the specifications for the number of 

quotations per price range). 

 Quotations include the full scope of the requested vehicular services/goods, the time frame for 

execution and completion and the pricing for the activity.  

 The Financial Controller of the ministry concerned is notified of the quotations and reviews the 

available budget to proceed with the advice.  

 Quotations are assessed on completeness by the Department of Facility Services. 

  Proper due-diligence is performed by the Department of Facility Services in collaboration with 

other stakeholders (e.g., background checks, tax registration, possible conflicts of interest).  

 The Department of Facility Services provides a written advice about the vehicular services/goods 

and the selected third-party via the Financial Controller and Head of Resource and Support 

Services to the person(s) able to authorize the advice (see specifications below). 

 The Head of Resource and Support Services supervises the completion of the necessary 

procurement procedure. 

 The Department of Facility Services oversees the vehicular services/goods provided by the third 

party. 
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The procurement procedure varies based on the sum of the estimated services, goods (or works5) to 

be completed. The guidelines are given below.  

 

 Services or Goods estimated under NAf 5000,- 

One (1) quotation is requested by the Department of Facility Services. The Head of Resource and 

Support Services authorizes the advice and the quotation, and ensures that available providers receive 

a fair exchange for the service/goods, as only one quotation is needed.  

 Services or Goods estimated between NAf 5000,- and NAf 25.000,- 

Two (2) quotations are requested by the Department of Facility Services. The Minister of General 

Affairs and the Head of Resource and Support Services authorizes the advice and the quotations.  

 
Services or Goods estimated between NAf 25.000,- and NAf 150.000,- 
Three (3) quotations are requested by the Department of Facility Services. The Minister of General 

Affairs and the Head of Resource and Support Services authorizes the advice and the quotations. 

Services and goods above NAf 50.000,- require a public procurement procedure, as mentioned in 

the National accountability ordinance, which is initiated and authorised by the Council of Minister. 

 

 Services or Goods estimated above NAf 150.000,- 

Services or goods estimated above NAf 150.000,- require a public procurement procedure, as 

mentioned in the National accountability ordinance, which is initiated and authorised by the Council 

of Ministers.  

 

The Department of Facility Services utilises the multi-disciplinary workgroup for amounts above NAf 

25.000,- explicitly for the purpose of ensuring transparency and accountability within these 

procedures. The multi-disciplinary workgroup reviews the requested vehicular service/good, the 

quotations, the due-diligence checks on third parties and the advice the relevant decision-makers.  

 

Section 8: Fleet Management and Compliance 
 

8.1  Fleet Management  
As stated previously, the Department of Facility Services is responsible for the management of the 

Government Vehicle Fleet. To do this, the Department of Facility Services establishes a Fleet 

Management plan. The Fleet Management plan defines the Vehicle Fleet requirements and includes a 

strategic Vehicle Fleet utilisation strategy aligned to the department’s needs. The Fleet Management 

plan encompasses the following: 

 

 Ministerial and organisational analysis of transport and government vehicle needs, in order to 

determine whether the Government Vehicle Fleet size and composition fulfil the actual needs. 

 Fit-for-purpose vehicle selection process – with a focus on workplace safety.  

 Government vehicle disposal requirement after five (5) years from the date of production of a new 

vehicle (depreciation). 

 The development and implementation of maintenance plans and strategies that achieve optimum 

vehicle utilisation with a minimum amount of vehicles. 

 A Government Vehicle replacement or expansion plan.  

 The monitoring and assessing of Government Vehicle Fleet performance against the objectives. 

Within Government Fleet Management, the following aspects are taken into consideration. 

 

8.2 Record Keeping  
The Department of Facility Services oversees the management and archiving of all agreements for 

vehicles and vehicular services, such as rental, lease, maintenance, inspection, and insurance. The 

Department of Facility Services also monitors important data in the agreements and informs the 

                                                           
5 Within European procurement regulations all architectural and civil engineering works are considered as 

“Works” https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-zijn-werken-leveringen-diensten 
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pertaining Ministry expediently when there is important data that must be shared. The Government 

of Sint Maarten enters into agreements after the Department of Facility Services determines whether 

the agreed upon services meet current quality standards and periodically reviews the current 

agreements. Agreements entered in the past are (retroactively) submitted to the Department of 

Facility Services for safe keeping. 

As previously stated, the Department of Facility Services maintains a Government Fleet Register. The 

Pool Vehicle Log is maintained by the coordinator of the pertaining ministry.  

 

The various ministries and their sub-organisations to whom the government vehicles have been 

assigned to, also record vehicle usage.  

 

8.3  Transparency and Accountability  
Government Vehicle Management enables public entities to provide their services in an efficient and 

effectively responsible manner. This Government Vehicle Management has to be financially 

responsible, transparent, and in the interest of the Government and the people of Sint Maarten.  

 

Information deemed necessary concerning Government Vehicle Management is made accessible to 

the necessary stakeholders and users via the Department of Facility Services. However, due to the 

processing of personal information of employees attached to the permanent vehicles, the department 

takes the necessary care to protect personal data.  

 

As previously stated, driver safety checklists and inspection reports are requested from, and made 

available to the Department of Facility Services.  

 

Annual Vehicle Management reports including finances are instituted by the Department of Facility 

Services and submitted to the Council of Ministers. The report includes user satisfaction, available and 

needed vehicles, condition, necessary repairs/maintenance. The Government Fleet Register, and 

requests, advices, and quotations, form the basis for this report.  

 

 8.4 Compliance  
Compliance with the Government Vehicle Management Policy is determined and achieved in the 

following ways. To ensure compliance with the policy, regular inspections take place. An evaluation 

team is formed that includes at least one representative from the following stakeholders: the 

Department of Facility Services, the Ministry of VROMI, the Ministry of Finance and the Ministry of 

General Affairs, as well as the multi-disciplinary workgroup. During this evaluation, the adherence to 

and compliance with the legal and regulatory framework and specifically to the policy by the 

Department of Facility Services, is determined, as well as shortcomings in the policy or its execution. 

The result of the evaluation is submitted to the Council of Ministers. 

 

Permanent vehicles are made available for the period in which they are being used by the employees 

assigned to it. Once the user no longer meets the necessary criteria, the use of the permanent vehicle 

is rescinded.  

 

Users of permanent vehicles, pool vehicles and emergency/specialised vehicle must sign a statement, 

in which the user agrees with the provisions within the “Declaration of Agreement for Government 

Vehicles Regulation”. This declaration, if no relevant changes occur in the meantime, remains valid 

for the duration of the user's employment. 
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Annex A: Legal and Regulatory Framework  

As for the subjects as described in the abovementioned chapter, the following roles and responsibilities 
are relevant: 

 
THE DEPARTMENT OF FACILITY SERVICES 

  

Minister of General Affairs 

 

Secretary-general 

 

DMO 

 

Department of Facility 

Services 
 

 

 

The Minister of General Affairs is responsible for the approval of the use of private vehicles by 
employees for governmental duties, and for determining a monthly reimbursement for the use of 
private vehicles by employees, pursuant to Article 4, first and third paragraph of the “Regeling 

dienstauto’s Overheid Sint Maarten”.  

The Minister of General Affairs is responsible for the assignment of employees who qualify for the use 
of a permanent vehicle, based on a written recommendation of the Secretary-General of the ministry 
concerned, pursuant to Article 5, second paragraph of the “Regeling dienstauto’s Overheid Sint 
Maarten”.  

The Secretary-General of the ministry concerned is responsible for assigning a coordinator, pursuant 
to Article 1, under f, of the “Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten”. The Secretary-General of 
the ministry concerned can act as coordinator him-herself, pursuant to Article 2, fourth paragraph of 

the “Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten”.  
The Secretary-General of the ministry concerned motivates based on the mandatory criteria, why a 
certain employee can be assigned for the use of a permanent vehicle, pursuant to Article 5, fourth 
paragraph of the “Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten”.  
 
The Department of Facility Services is responsible for ensuring: the appropriateness of government 

assets, the effectiveness and efficiency of Government Vehicle Management Policy, and asset 
performance management, pursuant to Article 5, Article 7, fourth paragraph, Article 8, first paragraph, 
Article 9, under a, sub iv, Article 11, under e, Article 13, under c, of the National ordinance structure 
and organisation of national government (LIOL), and Article 2, under n, Article 17, first paragraph, 
under b, Article 17, second paragraph, under c, and third paragraph, under c, of the Organisation 
Decree General Affairs. 
 

The Department of Facility Services functions as Fleet manager in case no ministerial coordinator has 
been assigned. Furthermore the Department of Facility Services is responsible for renting vehicles, 
taking out insurance of government vehicles, handling insurance claims, the management and 
issuance of fuel cards, registering all government vehicles, managing all costs related to government 
vehicles and providing all relevant information, entering into user agreements with the employees 
making use of a government vehicle, checking applications use private vehicles by employees for 
governmental duties, and advising the Minister of General Affairs about this, gathering police and road 

service reports in case of accidents and drafting damage reports in case of small damages, reporting 
theft and damages, and taking care of further handling. 
 
VEHICLE ACQUISITION 
The head of the Department of Facility Services is responsible for the acquisition of government 
vehicles, pursuant to Article 17, second paragraph, under c, sub iii, of the Organisational Decree 

General Affairs, and Article 2, first and second paragraph of the ‘Regeling dienstauto’s Overheid Sint 
Maarten’,  
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The acquisition of vehicles (a legal act under private law: Civil Code of Sint Maarten) requires prior 

proper authorization, pursuant to Article 21, first paragraph of the ‘Rijkswet financieel toezicht Curaçao 
en Sint Maarten’,  

The Mandate Register, as mentioned in Article 42, third paragraph of the National accountability 
ordinance, provides an overview of legal acts (and capped amounts), that are allowed to be performed 
on behalf of government. The most recent Mandate Register determines that the Council of Ministers 
is required to approve acquisitions or other legal acts above the amount of NAf 50,000. 

 

PURCHASING GOVERNMENT VEHICLES 

The purchasing process for government vehicles is executed by means of a (public) procurement 

procedure (‘goods’).  

 
RENTING OR LEASING VEHICLES 
The choice to rent or lease vehicles instead of purchasing is based on a balanced need review and 
financial decision. In principle, the renting or leasing process is executed by means of a (public) 
procurement procedure (‘goods’).  

 
MAINTENANCE 
With regard to maintenance of government vehicles, either the Department of Facility Services is 
responsible or the assigned coordinator per ministry, pursuant to Article 2, first, second and third 
paragraph of the ‘Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten’. 

 

INSURANCE SERVICES 

Insurances for government vehicles are considered “services”, as meant in Article 47, of the National 
accountability ordinance. The Government Vehicle Fleet should be considered as a whole, which means 
that purchasing the pertaining insurance services shall be publicly tendered.  

The driver of a vehicle is responsible if damage is caused to the government vehicle through the fault 
of the driver, as a result of which the insurer does not reimburse the damage, pursuant to Article 9, 
paragraph 5, of the ‘Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten’.  

 

TECHNICAL VEHICLE INSPECTIONS 
All government vehicles need to comply with the technical requirements as mentioned in the provisions 
of Chapter IV, of the Road Traffic ordinance (‘Wegenverkeersverordening’), the ‘Regeling dienstauto’s 
Overheid Sint Maarten’, and the Vehicle Management Policy. These vehicle inspections can be 
performed internally by an executive service of a ministry based on a Service Level Agreement.  

PROCUREMENT PROCEDURES 

Government or Parliament shall draft the “National ordinance entailing general measures, with regard 
to the way in which a (public) procurement procedure will be set up and executed, as well as the way 
in which implementation is carried out of the exceptions to the rule”, pursuant to Article 47, fourth 
paragraph of the National accountability ordinance. 

In principle the procurement of goods or services by the Country is publicly tendered. A public tender 
is not required if the projected expenditure does not exceed the amount of NAf 50,000.00 in the case 
of the purchase of goods or services, pursuant to Article 47, first and third paragraph, under a, of the 

National accountability ordinance. 

REPLACEMENT STANDARDS AND DISPOSAL  

The Department of Facility Services is responsible for the management of government vehicles, which 

includes selling the written off or unrepairable government vehicles through a public auction, pursuant 

to Article 2, second paragraph of the ‘Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten’. Such a public 

auction shall be in accordance with the ‘Landsbesluit houdende algemene maatregelen, houdende 

voorschriften met betrekking tot het in het openbaar verkopen van aan Sint Maarten toebehorende 

roerende goederen.’  
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TRANSPARANCY AND ACCOUNTABILITY 

With regard to the financial overview of the Government Fleet Register, the yearly National Budget 
(‘Landsbegroting’) shall present a listing of government vehicles (owned, rental and leased vehicles), 
pursuant to Article 12, first paragraph, under g, and under h, of the National accountability ordinance. 

Due to the processing of personal data, the applicability of the National ordinance personal data 

protection requires the Department of Facility Services to protect any information related to employees 
making use of government vehicles.  

The financial supervision of the proper implementation of a Government Vehicle Management Policy 
is regulated in Article 74, second paragraph, of the Constitution of Sint Maarten, Article III, first 
paragraph, under a, of the National ordinance appointing the Government Accountant Office 

Foundation as internal accountant, Article 1, and Article 30, first paragraph, of the National ordinance 
General Audit Chamber, Article 6, first and third paragraph, and Article 11, under q, of the 

Organisational Decree Finance.  

The Ministry of Finance takes care of the payment of monthly compensation to employees who use 
their private car for governmental duties if approved by the Minister of General Affairs.  
 
The Ministry of Finance takes care of ensuring that the purchased government vehicles are capitalized 
in the tangible fixed assets status within the national budget, and that the official cars are depreciated. 
 

COMPLIANCE 

Compliance with the (inter-)national laws and regulations is imperative to upholding the State of law. 

The principle of legality implies inter alia that everything the Government does should be based on 

the law.  

Pursuant to Article 101, first paragraph of the Constitution of Sint Maarten, rules are laid down by 

national ordinance in order to guarantee the legality and integrity of the management and 

administrative actions, as well as the soundness of the financial management. 

With regard to Government Vehicle Management Policy, compliance with the relevant legal and 

regulatory framework is important for upholding public integrity, as mentioned in Article 1, first 

paragraph, under e, sub ii, of the National Ordinance Integrity Chamber. 

A civil servant shall perform the duties arising from his office conscientiously and diligently and to 

behave as befits a good civil servant, and a civil servant shall comply with the regulations laid down 

by or on behalf of the competent authority for his activity or his conduct, as mentioned in Article 44, 

first and second paragraph of the National ordinance substantive civil servants law (LMA).  

The civil servant making use of a government vehicle signs the “Verklaring voor akkoord Regeling 

Dienstauto’s Overheid Sint Maarten”.  

The specific Ministerial regulation pertaining to Government Vehicle Management Policy is the 

‘Regeling dienstauto’s Overheid Sint Maarten’ (AB 2013, no. 27). The more general laws that touch 

on the Government Vehicle Management Policy, are the ‘Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint 

Maarten’, the yearly National Budget, the National ordinance structure and organisation of national 

government (LIOL), the National accountability ordinance, the Organisation Decree General Affairs, 

the Road Traffic Ordinance, and the ‘Landsbesluit houdende algemene maatregelen, houdende 

voorschriften met betrekking tot het in het openbaar verkopen van aan Sint Maarten toebehorende 

roerende goederen’.   
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling  
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn 
van de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

  
 
 

AB 2022, no. 09 
 

 
 
 
 

 
AB 2022, no. 14 

Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 31ste januari 
2022 tot vaststelling van tarieven 

voor het vervoer van personen met 
een taxi ingevolge artikel 19 van de 

Landsverordening personenvervoer 
(Landsbesluit taxitarieven 2020) 
 
Verbeterblad in verband met het 

publiceren van de correcte bijlage 1 
wat betreft de ‘RIDESHARING 
TARIFFS @75%’ behorende bij het 
Landsbesluit taxitarieven 2020 (AB 
2022, no. 09) 
 
 

 

 
 

15 februari 2022 
 

 
 
31 maart 2022 
 

 
AB 2022, no. 13 

Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 25ste februari 

2022 ter uitvoering van de artikelen 
10, tweede lid en 11, tweede lid, 

van de Regeling Muntstelsel 
Nederlandse Antillen 1989 
(Landsbesluit muntteken en 
muntmeesterteken) 
 

 
 

 
01 maart 2022 

 
 

 
14 april 2022 

 

 
 
 

AB 2022, no. 16 

Landsverordening, van de 1ste 

maart 2022 tot vaststelling van de 
jaarrekening van Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2017 
(Landsverordening vaststelling 
jaarrekening 2017) 
 

 

 
 
 

02 maart 2022 

 

 
 
 

15 april 2022 

 

 
 

AB 2022, no. 17 

Landsverordening, van de 1ste 

maart 2022 tot vaststelling van de 
jaarrekening van Sint Maarten voor 
het dienstjaar 2018 
(Landsverordening vaststelling 
jaarrekening 2018) 

 

 
 

  02 maart 2022 

 

 
 

15 april 2022 
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In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 
 

AB 2022, no. 11 

 
 
 

Regeling van de Ministers van 
Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie en 
van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van de 

25ste februari 2022, tot wijziging 
van artikel 2 van de Regeling 
maatregelen economisch verkeer 
COVID-19  
 

 
 
 

  25 februari 2022 

 
 
 

 
25 februari 2022  

 

 
 
 
 

AB 2022, no. 15 

Ministeriële regeling van de Minister 
van Algemene Zaken tot wijziging 
van de Sanctielandsregeling in 
verband met nieuwe sancties van 
de Verenigde Naties en de 
Europese Unie  
 

 
 
 
 

05 maart 2022 

 
 
 

08 maart 2022 

 
 

 
 

AB 2022, no. 18 

Regeling van de Ministers van 
Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie en 
van Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van de 
15de maart 2022 tot intrekking van 

de Regeling maatregelen 
economisch verkeer COVID-19  
 

 
 

 
 

15 maart 2022 

 
 

 
 

16 maart 2022 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx

