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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 maart 2021, 
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 EXPRESS FOOD MART 
B.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.  04 februari 2021, 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 maart 2021, 
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 ST. MAARTEN 
AUCTION HOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BLVD # 2 UNIT 9, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.04 maart 2021, 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 10 maart 2021, 
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 NATIONALE 
NEDERLANDED LEVENSVERZEKERING MIJ 

N.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 
ROAD # 6 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 maart 2021, 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 19 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan H.L.S. GENERAL 
CONTRACTING SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 68 E APT G, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 maart 2021, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NO WAITING SNACK 

N.V. DBA JACKY'S SNACK voorheen gevestigd 
te BACK STREET #27, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2021, 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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MIRABELLE WEST N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 6, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.05 november 2020, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 maart 2021, 
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 FACTORPLUS 

ST. MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
A.J.C BROUWERS ROAD # 4 UNIT 1C 
YOGESH COMMERCIAL COMP , CUL DE SAC 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 maart 2021, 
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 19 maart 2021, 
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 NATHAJEROMAAL N.V. 
DBA MY NEW LIFE BY CAMBRIDGE IN SXM 
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER ROAD 
#4 UNIT-2P/K, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 2020, door 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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 RASHEED & ASSOCIATES 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #116,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2021, 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 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SAFETY FIRST MARINE 
EQUIPMENT & SERVICES B.V. voorheen 
gevestigd te 3F JOBCO COMPLEX,COLEBAY 
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.05 november 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 maart 2021, 
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 ROUND WORLD N.V. DBA 

ST. PETERS SUPERMARKETT voorheen 
gevestigd te ST. PETERS ROAD #1 , ST. 
PETERS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 maart 2021, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KUKREJA & KUKREJA 
PROPERTY MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te 3 BANK BUILDING, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 

oktober 2020, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 maart 2021, 
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 SAHAYA B.V. 

voorheen gevestigd te BACK STREET # 79, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 februari 2021, 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 10 maart 2021, 
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 ERCHEVAL 
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 
ROAD # 4-1 B, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.08 maart 2021, 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 03 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan THE FOUNTAIN OF HEALTH 

N.V. voorheen gevestigd te E.C. RICHARDSON 
STREET #17, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  12 februari 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 maart 2021, 
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 CARIBMAX 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 41, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 maart 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  
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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 maart 2021, 
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 HARESH 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
A.J.C BROUWERS ROAD # 4, CAY HILL, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.08 maart 2021, 
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 03 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan FAMILY RADIO VIBZ FM 
N.V. DBA RADIO STATION IS 90.5 F.M. C/O 
SAMSON TJARK P.O. BOX 5398 voorheen 
gevestigd te CANNEGIETER STREET # 14 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 februari 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan AMBROISE-HALMAN JOY 

voorheen wonende te YELLOW BIRD RD # 6,, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 MAHAJAN VISHAL 
DAYARAM voorheen wonende te BACK 
STREET # 6,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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, 

TANNY WILLEM voorheen wonende te WEST 
UNION ROAD # 5, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 10 maart 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 17 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan REESE JUDY ANN voorheen 
wonende te 7 BUTTONWOOD RD Z/N 
AMESBURY MASSACHUSETTS 01913, , 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  30 
oktober 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 ALLI, ANTONIO voorheen 

wonende te BACK STREET #15-E, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 februari 2021, 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 maart 2021, 
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 MARTINEZ PEGUERO, 
JESUS ALBERTO voorheen wonende te BACK 
STREET # 220,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 GUERCIN CAMILLE 

voorheen wonende te GUM TREE DRIVE APT 
1-B, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 18 februari 2021, 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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan RODNEY TAYREL TAMON 
voorheen wonende te 37 GUITAR ROAD, CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 oktober 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 BROWN SERBERT 

voorheen wonende te BACK STREET # 7-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 februari 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 PAMNANIN BHARAT 
MOHANDAS voorheen wonende te BACK 
STREET # 84,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 

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 2021, nummer 07                                         Datum: 01 april 2021 

   P a g i n a  | 9 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BURNETTE JEANELLA 

voorheen wonende te COCO PLUM ROAD 10, 
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SPENCER WEST, 
MIRABELLE voorheen wonende te Z/N, , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 oktober 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 CHARLE CABRAL, 

ESTEFENY BETANIA voorheen wonende te 
BACK STREET # 59, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 
2021, 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 maart 2021, 
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 PRINCE MATHEW 
voorheen wonende te BACK STREET # 144,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 04 februari 2021, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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 RAJASEKARAN SATISH 

BABU voorheen wonende te LILY ROAD 33, 
MARY'S FANCY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 25 februari 2021, 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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TUTTLE KARI EINARSEN 
voorheen wonende te 36 AIRPORT ROAD, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 oktober 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 GRAHAM SHELDON 

MARTIN voorheen wonende te BACK STREET 
14, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2021, 
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 maart 2021, 
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 ROSICLAIRE JEAN 
RONEL voorheen wonende te BACK STREET 
#162-A,,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 

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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CHARBHE-GUYON 

DOMINIQUE voorheen wonende te 18 
DIAMOND ROAD, BILLY FOLLY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 30 oktober 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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 HENDRICKSON 
CLAXTON voorheen wonende te BACK 
STREET 198 B PHILIPSBURG, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 februari 2021, 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 maart 2021, 
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 SILVESTRE DE LA CRUZ, 

ADRIANA voorheen wonende te BACK 
STREET # 98,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 
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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan GREENE, TROY ANTHONIO 
voorheen wonende te 4 COCONUT PALM 
DRIVE, ORANGE GROVE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 30 oktober 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 KUKANI CHANDRAKANT 

SUKHDEV voorheen wonende te BACKSTREET 
# 6, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2021, 
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 maart 2021, 
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 SONG TIEWEI voorheen 
wonende te BACK STREET 179,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 04 februari 2021, 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 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan JIMENEZ SEVERA voorheen 

wonende te 5 WINDMILL STREET, COLE BAY 
LAGOON., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 30 oktober 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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 KISHORELAL BHART 
voorheen wonende te BACK STREET # 110, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 februari 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 maart 2021, 
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 WRIGHT, ANEIKA 

ODENE voorheen wonende te BACK STREET # 
76 D,  PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 februari 2021, 
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 maart 2021, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan KULLAPADECHANON 
SARUSHA voorheen wonende te 5817 WEST 
DEL LAGO CIRCLE GLENDALE,ARIZONA 

85308, UNITED STATES, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 30 oktober 2020, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 maart 2021, 
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 LACHAPEL HAIR-MAKE 

UP B.V. voorheen wonende te BACK STREET 
18, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 februari 2021, 
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 maart 2021, 
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 OLMEDO 
TORRES ANA LUCERO voorheen wonende te 
NARROW DRIVE # 44,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 maart 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 maart 2021, 

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 RABAYA VIOLET 
voorheen wonende te RHINE ROAD # 149 
UNIT 408, LOWLANDS, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 25 februari 2021, 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 dd. 25 maart 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Indigo Bay Master Foundation, 
gevestigd op St. Maarten, aan LGA Private 
Fund Foundation gevestigd op St. Maarten, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS van het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 

Maarten, van 29 september 2020, met het bevel 

om binnen twee (2) dagen na betekening van 
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
 
De aspirant deurwaarder  

D.E.N. Zichem 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 maart 2021, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan PURAN PUNADAI voorheen 
wonende te 49 BAHOE DRIVE, CAY BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 30 
oktober 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 25 maart 2021, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Indigo Bay Master Foundation, 
gevestigd op St. Maarten, aan FRIVOL REALTY 
N.V. voorheen gevestigd aan de Emmaplein in 
de Fouress Building op St. Maarten, thans 

zonder bekende vestigingsplaats hier te lande, 
BETEKEND een grosse van een VONNIS van het 

Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 15 september 2020, met het bevel 
om binnen twee (2) dagen na betekening van 
gemeld vonnis aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
 
De aspirant deurwaarder  
D.E.N. Zichem 
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OPROEPING 

 
De erfgenamen van wijlen Cyril Alexis Bryson en 
May Catherine Elizabeth Bryson-Ryan, te 
weten: 
Marie Louise Bryson, Silvana Anita Bryson, 

Veronica Imelda Bryson, Annie Helen Bryson en 
Joseph Nick Bryson, roepen bij deze alle 
belanghebbenden op, te verschijnen teneinde 
hun zienswijze kenbaar te maken in de 
rechtszaak: de Erven Bryson vs het Land Sint 
Maarten(SXM201700675-SXM2018H00244), 

welke zaak betrekking heeft op de 

vordering van de erven Bryson c.s, die strekt tot 
het verkrijgen van een voor inschrijving in de 
openbare registers vatbare rechterlijke 
vaststelling, dat zij door verjaring eigenaar zijn 
geworden van een tweetal percelen nader 
omschreven in de meetbrieven 013/2015 en 

014/2015, gelegen aan de  A.J.C.Brouwersweg, 
in het district Cul-de-Sac, welke zaak zal dienen 
op 10 juni 2021,  in de voormiddag te 8.30 am, 
in het Gerechtsgebouw te Philipsburg, Sint 
Maarten. Deze oproeping, is aanbevolen  
door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 
uitgesproken bij tussenvonnis  

van 26 februari 2021. 
 
Solange M.Apon, 

De deurwaarder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 24e maart 2021, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, van St. Maarten, wonende op 
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 

gevend aan de beschikking van 23e maart 2021 

van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg , 
MARK JAMES BOXSHALL, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 16 april 2021, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 

ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
op de vordering van   
LUCILLE MARGARET FRYE, wonende op Sint 
Maarten, en gedomicilieerd aan de C.A. 
Cannegieter Street # 26, ten kantore van 
Gibson & Associates en gemachtigd mr. R.F. 
Gibson Jr. en mr. I.Z. Guardiola 

KG 77/21 – SXM202100382 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 26e maart 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen: Amos MASSICOTT, wonende te 
Dominica, om op maandag, 21e juni 2021 te 
10:00 uur voormiddags ter zitting van het 
Gerecht in Eerste Aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op 

de vordering van Sasha Tamisha AUGUSTE, 
wonende op Sint Maarten, aan de Umbrella 

Cactus Road # 48 te U.P.Q. alhier, te 
antwoorden. (EJ 74/21 – SXM202100206) 
 
De aspirant deurwaarder D.E.N. ZICHEM 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 26e maart 2021, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg, van St. Maarten, wonende op 
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg 

gevend aan de beschikking van 12e maart 2021 

van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg ,   
1. MARIANE VANITA PANTOPHLET, 2. 
BEATRICE VICTORIA PANTOPHLET, 3. 
JUDE BASIL PANTOPHLET EN 4. MARIA 
GRAZIELLA PANTOPHLET, allen zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
OPGEROEPEN, om op maandag, 21 juni 
2021, des voormiddags te 14:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om op de vordering van   
GLENDA MINERVA BRYAN, wonende op Sint 

Maarten, en gedomicilieerd aan de L.B. Scott  
Road # 37D, ten kantore van de gemachtigde 
advokate mr. Zylena Bary  

EJ 311/19 – SXM201901236 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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No. -121-21MB/JUS 
 

 

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

Gelezen: 

- De brief van 15 maart 2021 van de heer A. Carty, directeur van het Bureau Telecommunicatie en 

Post St. Maarten (BTP), waarin wordt verzocht om de heer Michael- Angelo Moeslikan in verband 

met de expiratie van diens initiële benoeming per 9 juli 2021 te herbenoemen als buitengewone 

agent van politie voor de duur van diens aanstelling bij het BTP. 

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

 
BESLUIT: 

 
 

Artikel 1 

 

Dhr. Michael-Angelo Moeslikan, Inspecteur werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post St. 
Maarten (BTP), wordt per 9 juli 2021 voor de duur van diens aanstelling bij het BTP herbenoemd als 
buitengewone agent van politie en beschikt over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, leden 2 en 
7, van de Rijkswet Politie. 

 
 

Artikel 2 

 
De buitengewone agent van politie, bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot het opsporen van de feiten 
strafbaar gesteld bij of krachtens regelgeving, met de uitvoering en handhaving waarvan het BTP is 
belast, tenzij bij landsverordening aan anderen opgedragen.  
 
 

Artikel 3 

  

De directeur van het BTP brengt jaarlijks aan de Minister van Justitie verslag uit over: 
a. de door de buitengewone agent van politie, genoemd in artikel 1, verrichte opsporingsactiviteiten 
en het aantal gevallen waarin daarbij gebruik is gemaakt van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13, 
leden 2 en 7, van de Rijkswet Politie; 
b. het aantal klachten dat is ingediend tegen de buitengewone agent van politie en de aard van die 

klachten. 
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Artikel 4 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening ervan.  
 

 
Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
                                                                                  Philipsburg, 26 maart 2021 
 

 
De Minister van Justitie, 
Anna E. Richardson 
 

 
 
 

 
 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door 
deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag 
waarop de beschikking is gegeven beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten 
of een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie. 
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Ministry of Public Health, Social Development & Labor 
Division of Labor Affairs & Social Services 

Publication – Labor Disputes/ Complaints – internal procedure 

Governing Legislation ( not all inclusive) 
Civil Code Book 7A 
AB 2013 GT no. 345 ( Vacation Regulation) 

AB 2013 GT no 356 ( Labor Regulation) 
AB 2013 GT no. 750 ( Dismissal Law) 

AB 2013 GT no 529 ( Cessantia Law)  
AB 2013 GT no 351 ( Minimum wage law) 
Revision – Labor Law ( Titel 10 – Labor agreement clause) 
 
Executive Statement and statistical information : 
The Minister of Public Health, Social Development & Labor herewith makes public the internal process 

definition and work procedures for Labor Disputes/Complaints. 
The general public is encouraged to familiarize themselves with the hereto published information, as 
this is the approved manner in which labor disputes / complaints are processed. 
 
The Labor Disputes/ Complaints unit is positioned under the Division Labor Affairs & Social Services , 
supervised directly by the Section Labor Market .  
 

The ILO ( International Labor Organization ) defines a labor dispute in two (2) generally applied 

categories1, namely: 
 

 Individual and Collective disputes 
 Disputes about rights and disputes about interests ( also known as economic disputes) 

 
 

Per the ILO definition2 of these categories, a rights dispute is a dispute concerning the violation of or 
interpretation of an existing right (obligation) embodied in a law, collective agreement or individual 
contract of employment (agreement). The worker , or group of workers , have not been given what is 
by rightly theirs to have. 
 
 

 
An interest dispute is one which arises from the differences over future rights and/or obligations. It 
isn’t necessarily existing in law or in an agreement. 
 

There also remains a distinction between individual and collective disputes , with a rising concern that 
the latter is many times caused by an unresolved individual dispute.  
 

 
The Section Labor Market primarily handles individual disputes , as the collective disputes fall under 
the jurisdiction and authority of the Mediator.  

                                                           
1 ILO – www.ilo.org  
2 Labour Dispute Resolution ‘ An introductory Guide’ – Robert Heron & Caroline Vandenabeele  

http://www.ilo.org/
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Ministry of Public Health, Social Development & Labor 

Labor Dispute/Complaint 

Process Definition 

Division Labor Affairs & Social Services 
3-18-2021 
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A. Process Definition 

 

Goal 

To resolve the registered labor dispute in an accurate and timely manner in accordance with applicable 

regulations and work procedures. 

Risks 

 The registered complaint is not processed in accordance with applicable regulations and work 

procedures. 

 The registered complaint is not processed in a timely manner. 

Internal controls 

a. Established criteria and checklists in accordance with legislation and guidelines to ensure all  

the required documents are submitted to evaluate the complaint. 

b. Various controls for the processing of the complaint throughout the process 

c. Periodic controls of the accuracy and timeliness of the processing of the registered complaint.  

Responsibilities 

The ‘Division Head’ is responsible for maintaining and updating this process description. 
All personnel of ‘Section Labor Market’ are required to understand and follow this process description. 
 

Functions involved 

 “Front Desk Receptionist A” 

  “Intake Officer” 

 “Labour Relations Officer” 

 “Section Head” 

 “Division Head” 

 

 

 

 

Relevant Management Information 

Monthly overview: 

 Number of complaints filed, gender, age group, legal status and complaint type Number of request 

solved 

 Number of request not solved 

 Number of request referred to court 

 Number of request suspended 

Forms and systems 

- Complaint Form 

- Proof of Registration 

-  Complaint Rebuttal Letter  

- Preliminary Letter 

-  Final Status Letter 
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Ministry of Public Health, Social Development & Labor 

Labor Dispute/Complaint 
Work Procedure/ Work process 

Division Labor Affairs & Social Services- Section Labor Market 
3-18-2021 
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Nr. Function Activity Description 

1.  
 

“Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Front Office Receptionist A 

 

Schedule appointment 

Verify documents 

 

 

The Front Office Receptionist A is 
responsible for scheduling an appointment 
for the client. 

Once the client appears for his or her 
appointment, the Officer should refer the 
client to the available Intake/Registration 
Officer.  

2.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Intake/Registration Officer 

 

Verify required documents 

Register complaint in CRM  

Print and issue proof of 
registration 

Scan and upload 
documents 

 

 

The client enters the booth and hands the 
supporting documents to the intake officer 
such as identification, pay slips and or any 
other documents and or letters regarding 
the labor dispute. 

The intake officer verifies if all the valid 
required documents are present according 
to the applicable checklist in CRM.  

If all the documents are not present and or 
valid the Intake officer, will indicate on the 
checklist and advise the client to return 
with the missing or valid documents.  

The Intake officer will then register the 
complaint in CRM. The Intake officer prints 
the proof of application, verifies if the 
information is accurate with the applicant. 
The applicant is asked to sign the proof of 
application. 

The checklist, proof of registration, and all 
documents related to the complaints are 
scanned and uploaded in grouped scan in 
CRM.   

The Intake officer issues the proof of 
registration to the client along with all 
ORIGINAL documents. 

The Intake officer explains that the 
complaint will be assigned by the Section 
Head to one of the Labor Dispute Officers 
and the Employer will be contacted for a 
rebuttal. 

The Intake officer then digitally transfers 
the request to the Section Head for 
assignment.  
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3.  
 

“Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Section Head 

 

Review and assign 
complaint(s) 

The Section Head ensures that the 
complaint is complete and all required 
documents have been uploaded 
depending on the type of complaint.  

If incomplete Section Head will note such in 
CRM and assign case to Labour Relations 
Officers.  

If complete, file will be assigned to Labour 
Relations Officers without further notice. 

4.  “Division Labor Affairs & 
Social Services Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

 

Contact client to verify 
complaint 

The LR Officer is responsible for contacting 
the client to verify if the client still wishes 
to pursue a complaint and to verify the 
nature of the complaint. 

If client does not wish to pursue the 
complaint, the Officer depending on the 
response from the client can opt to provide 
information/guidance.  

If the client still wishes to file a complaint 
and if the complaint has been registered 
correctly, the LR Officer will inform the 
client that the Employer will be contacted 
for the rebuttal. 

5.  “Division Labor Affairs & 
Social Services Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

 

Contact employer for 
rebuttal 

Contact employer/employee to obtain 
rebuttal. The rebuttal summary letter 
should be issued at this time. 

Inform other party that it is important to 
submit all necessary documentation to 
support rebuttal during scheduled 
appointment or email.  

During meeting the other party should be 
informed of complaint. Rebuttals should 
always be submitted in writing. If 
unavoidable in the event that the person is 
off island ensure that statements are 
confirmed in writing via email. 

6.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

Analyze findings and draft 
preliminary report 

Analyze the information submitted by 
both parties to prepare the preliminary 
findings. The report should also contain 
the results of the meeting held. Prepare 
the information for the Preliminary Letter 
in CRM for review by Section Head. 
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7.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Section Head  

Approve and sign The Section Head approves and signs the 
Preliminary Report. 

If the report is not complete the Section 
Head will refer the file back to the Senior 
Officer. 

If the report is complete the Section Head 
will refer the case back to the LR Officer for 
further handling. 

8.  “Division Labor Affairs & 
Social Services Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

 

Prepare and sign Final 
Status Letter 

The LR Officer reviews all of the findings, 
the preliminary letter and any additions 
made by the Senior Officer and Section 
Head. The Officer assigns a status to the 
case and prepares and signs the final 
status letter.  

Solved: A case is solved once the 
expectations of the individual filing the 
complaint are met by the department. for 
example if the complainant would like to 
receive salaries owed as a reasonable 
expectation based on evidence and or law, 
the case can be considered solved once 
this has occurred and all parties involved 
have been adequately informed of the 
resolution. 
 
Not Solved: A case is not solved if the 
expectations of the individual filing the 
complaint are not met. The party against 
which the complaint has been filed will not 
cooperate with the department which 
would not result in a resolution of the case. 
This may result in the officer advising the 
complainant to take the matter to court.  
 

Referred to Court: A case can be referred 
to court in situations in which a case 
cannot be solved due to a lack of 
cooperation. This is an indication that the 
expectations of the complainant based on 
evidence and law have not been met by 
the department and judicial proceedings 
are therefore required to resolve the 
matter. 
 

Case Suspended: A case can be suspended 
by mutual agreement between both 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 07                                         Datum: 01 april 2021 

   P a g i n a  | 26 
 

parties to resolve the matter without 
further necessity of the department. Or in 
cases in which the person who has filed the 
complaint wishes to not pursue the matter 
further. The officer is also able to suspend 
cases based on cooperation from the 
complainant. 
 

9.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Section Head  

Review and approve The Section Head reviews and approves 
the Final Status Letter. 

If letter is not complete the Section Head 
will refer the file back to the Senior Officer. 

If the report is complete the Section Head 
will refer the case back to the LR Officer for 
further handling. 

10.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

Contact applicant 

Issue preliminary report 
and final status letter 

The Officer contacts the client to schedule 
an appointment. 

The Officer is responsible for discussing 
the case and issuing the preliminary report 
and final status letter. 

The LR Officer should also answer any 
questions that the client may have 
concerning the case and noted 
documents. 

If the status of the case is refer to court, the 
Officer should immediately assist the client 
with applying for legal assistance.  

Note: the letters should only be issued if 
the client requests a copy or if the case 
has been referred to court. 

11.  “Division Labor Affairs & 
Social Services – Section Labor 
Market” 

- Labour Relations Officer 

 The LR Officer should ensure that all files 
are uploaded in CRM.  
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Enter name of employer /business 
 
Your number:  [  ] Section: Labor Market 

 
Subject:   [                                              ] 
              
               

Philipsburg, [Insert Date] 
 
Dear [Insert Name Contact Person], 

 
The purpose of this letter is to inform [Company name] that a complaint has been filed on [insert date] 
by the complainant noted in the below overview. In order to resolve this matter a rebuttal, regarding 
the complaint, should be submitted to the Department of Labor Affairs no later than eight (8) business 
days after the date of this letter. If no response is received within this timeframe, the case will be 
REFERRED TO COURT. When submitting the rebuttal, please include all relevant information and 

documentation. As an appropriate option to avoid further escalation of the dispute, a meeting can also 
be organized between both parties. If interested in this additional service please indicate such in writing, 
in a timely manner so that I can proceed to organize the meeting. 

 
Name:  

Date of Birth:   

Sex:  Choose an item. 

Nationality: Choose an item. 

Occupation: [insert occupation]  

Contract: Definite 

Legal Status: Choose an item. 

Date of employment: Click here to enter a date. 

Summary of Complaint:  

Documentation received:  

  
Please do not hesitate to contact the Department if you have any further comments and or questions. 
Hope to have informed you sufficiently and in anticipation of your response. 
 

 
Sincerely, 
    

Complaint Officer 

Ministry of  

Public Health, Social Development  

and Labor   

 

Division Head Labor Affairs & 
Social Services 
 
SECTION LABOR MARKET 

 
Soualiga Road #1 
Pond Island,  Philipsburg 
St. Maarten 
 

 
W: http://www.sintmaartengov.org 
 

 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/
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Your number: ++++      Section: Labor Market 
 
Subject:   Final Status Letter – Labor Complaint Case ( name of client)  
             
               

Philipsburg, enter date 
 

 
Dear Ms/Mrs/Mr  
 
 
The Department of Labor Affairs is hereby providing the final status as it pertains to the complaint 
registered on ( enter date)  and preliminary report issued on  ( enter date) .  
 

In regards to the complaint submitted, the department executed the following actions: 
 

 Hearings were conducted to obtain additional information on the complaint case. 
 The case worker conducted a thorough analysis of all documentation received. 
 The preliminary report was issued with an indication of the initial findings. 

 
Based on the subsequent findings and the analysis of such the department is herewith indicating that 

the case has been referred to court.  
 
In light of this final case status no further action will be required by the Department of Labor Affairs. 
The complainant can apply for legal aid at the Department of Social Services, at which time a copy of 
the complaint form and final status letter will be attached for further information. 
 

 
 

Hoping to have informed you sufficiently. 
 
 
  

 

Sincerely, 
    
                                                                                                        
 
Management  
Division Labor Affairs & Social Services 

Ministry of  

Public Health, Social Development  

and Labor   

 

Division Head Labor Affairs & 
Social Services 
 
SECTION LABOR MARKET 

 
Soualiga Road #1 
Pond Island,  Philipsburg 
St. Maarten 
 

 
W: http://www.sintmaartengov.org 
 

 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 07                                         Datum: 01 april 2021 

   P a g i n a  | 29 
 
 

   

      

     
 
 
  
 
Client address and contact info 

 
 

Your number:  Section: Labor Market 
 
Subject:   Preliminary Letter – Complaint Case ( enter client name )  
              
               

Philipsburg, enter date 
 
Dear Ms. /Mrs/Mr. enter client name  
 
The Department of Labor Affairs is hereby providing a summary overview of the complaint, 
preliminary report on findings and an expected resolution date.  Please review and indicate whether or 
not the information has been captured accurately. If not the case, the accurate information should 

immediately be provided to the assigned case worker. 

 
Complaint Application Nr.:  

Complaint Date  

 
Name:  

Date of Birth:  

Sex:  

Nationality:  

Occupation:  

Contract:  

Legal Status:  

Date of employment:  

Summary of Complaint:  

Documentation:  

 
Name:  

Occupation:  

Rebuttal Date:  

Summary of Rebuttal:  

Documentation:  

Ministry of  

Public Health, Social Development  

and Labor   

 

Division Head Labor Affairs & 
Social Services 
 
SECTION LABOR MARKET 

 
Soualiga Road #1 
Pond Island,  Philipsburg 
St. Maarten 
 

 
W: http://www.sintmaartengov.org 
 

 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/
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Preliminary findings based on the documents submitted by both parties indicate the following: 
 

 
Based on the above overview and findings the case will be concluded on ( enter date ) , at which time 
the final status letter will be issued. 
 

 
 
Hoping to have informed you sufficiently. 
 
 
  

 

Sincerely, 
    
                                                                                                        
 
 
Management  

Division Labor Affairs & Social Services 
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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 2021, no. 07 

Tijdelijke Landsverordening, van de 
16e maart 2021 tot het verminderen 
van de vakantie-uitkeringen en het 
recht op vakantie uren, het niet 
toekennen van verhogingen van de 
bezoldiging en het verlagen van de 
vergoeding voor overwerk voor 

overheidsdienaren naar aanleiding 
van de Nederlandse voorwaarden 

verbonden aan de tweede tranche 
liquiditeitssteun ter bestrijding van 
de gevolgen van de Covid-19 
pandemie (Tijdelijke 
Landsverordening Covid-19 

bezuinigingen arbeidsvoorwaarden 
overheidsdienaren) 
 

 
 
 
 
 

17 maart 2021 
 

 
 

 
 
 

29 april 2021 en 
werkt terug tot 01 

juli 2020 
 

 
 

 
 
 

AB 2021, no. 08 

 
Tijdelijke Landsverordening van de 

16e maart 2021 houdende de 
vaststelling van regels inzake het 
bezoldigingsmaximum en de 
aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden bij (semi) 
publieke sector entiteiten (Tijdelijke 

Landsverordening normering 

topinkomens en aanpassing 
arbeidsvoorwaarden bij (semi) 
publieke sector entiteiten) 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

17 maart 2021 
 

 
 

 
 

29 april 2021 en 
werkt terug tot 01 

juli 2020 
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AB 2021, no. 09 

Regeling van de Minister van 
Financiën van 10 maart 2021 tot 
vaststelling van de tabellen voor de 
inkomsten- en loonbelasting voor 

het kalenderjaar 2021 (Regeling 
vaststelling inkomsten- en 
loonbelastingtabellen 2021)  
Bijlage I Tabel Inkomstenbelasting 
2021 Bijlage II Tabel Loonbelasting 
2021 

 
 

 
 
 
 

10 maart 2021 

 
 
 
 

22 april 2021 en 
werkt terug tot 01 

januari 2021 
 

 
 
 

 

AB 2021, no. 10 

Tijdelijke Landsverordening, van de 
16e maart 2021 tot wijziging van de 
Landsverordening bezoldiging 

politieke gezagdragers, de 

Vergoedingsregeling reis- en 
verblijfskosten Ministerraad en de 
Vergoedingsregeling reis- en 
verblijfskosten Statenleden 
(Tijdelijke Landsverordening 
aanpassing arbeidsvoorwaarden 
politieke gezagdragers) 

 

 
 
 

18 maart 2021 

 

 
 
 

30 april 2021 en 

werkt terug tot 01 
april 2020 

 

 
 

 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

 
 
 
 

AB 2021, no. 11 
 

 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, 
Transportation and 
Telecommunication of February 18, 
2021 to determine the maximum 
wholesale price and maximum 

retail prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 

 
 
 

22 maart 2021 
 

 
 
 
 

24 maart 2021 
 

 

 
 
 
 
 

 

3 

 

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
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building activities 

Date Issued 

BP#075/2020 

 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

SARSAPILLA RD. #8 

C/A 216/2000 

 
Residential 

04-Mar-2021 

 

BP#203/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

GROUNDDOVE RD. #3 

C/A 9/1966 

 
Commercial 

05-Mar-2021 

 

BP#160/2020 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BISHOP HILL 
BERLIN DR. #2 

C/A 227/2002 

 
Residential 

05-Mar-2021 

 

BP#135/2020 

 

COLE BAY 

BILLY FOLLY 

SAPPHIRE DR. #6 

C/A 416/1990 

 
Residential 

05-Mar-2021 

 

BP#094/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

RICE HILL ESTATE 

GLENN MILLER DR.#8 

C/A 166/2019 

 
Residential 

05-Mar-2021 

 

BP#068/2020 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

STYX VALLEY 

DR.#12,14,16,18,20,22 

C/A 024/2020  

C/A 50/1963 

 

Residential 
05-Mar-2021 

 

BP#012/2021 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

E.CAMILLE RICHARDSON STR. 

#13 

C/A 288/1969 

 
Public Function 

09-Mar-2021 

 

BP#110/2020 

 

LOW LANDS 

CUPE COY 

RHINE RD. #149 

C/A 137/2007 

C/A 234A/2007 

 

Other 
12-Mar-2021 

 

BP#102/2020 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

CLAUDE ESTATE 

CLAUDE ESTATE RD. #8 

C/A 

085/2005 

 

Residential 
12-Mar-2021 

 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en 
Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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BP#235/2019 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

THE KEYS 

KING CUP CACTUS DR. #7 

C/A 246/2014 

 
Residential 

12-Mar-2021 

 

BP#226/2019 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

UNION RD. #20 

 

C/A 100/2005 

 
Residential 

12-Mar-2021 

 

BP#214/2019 

 

CUL DE SAC 

ZAGERSGUT 

CORALITA RD. #35 

C/A 074/1975 

 
Residential 

12-Mar-2021 

 

BP#235/2016 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BISHOP HILL 

ATHENS DR. #3 

C/A 145/2016 Residential 
12-Mar-2021 

 

BP#153/2020 

 

LOW LANDS 

MULLET BAY 

MULLET BAY DR. #1 

L2019/0030 

 
Commercial 

18-Mar-2021 

 

BP#062/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

THE KEYS 

THE KEYS RD. #35 

C/A 254/1999 

 
Residential 

18-Mar-2021 

 

BP#178/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

GUANA BAY 

LUCINE SHELL DR. #4 

C/A 367/1988 

 
Residential 

19-Mar-2021 

 

BP#087/2020 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

W.F.M.LAMPE RD. #7 

C/A 467/1989 

 
Residential 

19-Mar-2021 

 

BP#219/2019 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

SKYLINE DR. #40 

C/A 66/2013 

 
Residential 

25-Mar-2021 

 

BP#112/2020 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

MILTON PETERS RD. #7 

C/A 329/1989 

 
Residential 

26-Mar-2021 

 

BP#204/2019 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

ZORG EN RUST 

LAMBERT’S DR. #16 

C/A 098/2018 

 
Residential 

26-Mar-2021 

 

 
 
 
Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this 

administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance 

on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six 

(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may 

be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.  
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Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with 
article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening 
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. 
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


