
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2022, nummer 12                          Datum 10 juni 2022 

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving 
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay 

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 1721 5200086. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij 

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per 
jaar bij vooruitbetaling; 

- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de 

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org  
- of op het adres van de uitgever op een  

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk dinsdag 21 juni  2022 a.s. 

voor 12.00 uur ’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 
 

INHOUDSOPGAVE PAGINA 

Aankondigingen, oproepingen, echtscheidingen, curatele, liquidaties, notice en 

invitation to the Extraordinary General meeting of shareholders of SunResorts 

2 

Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën inzake benoeming 27 

Integrity Chamber Sint Maarten Annual Report 2021 29 

Overzicht wetgeving 46 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 3 

 
 
  
 

  
  

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 mei 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 A.V.M. SINT 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STEET #123A, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 FRENCH 
BISTRO N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 

GROVE ROAD UNIT 14, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 mei 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 19 mei 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 P.G. & B 
REAL ESTATE HOLDING N.V. voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD , PELICAN 

KEY , 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, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 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 STERLING 
FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT 
CLUB 68, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 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 24 mei 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 ADVANCE 

CARIBBEAN (ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te FRONSTREET 5, UNIT 4,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 mei 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 FURLA SINT 
MAARTEN N.V voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 13, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 PARWESH 

N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT 
PLEIN 3 , MADAME ESTRATE , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 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 13 mei 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 TAKE SIX 
PUB N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDTS PLEIN #15-16,, MADAME 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 mei 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 24 mei 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 ALL OVA U 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT  STREET  
#92, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 mei 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 GACJORE 
ART ALLERY N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 124, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 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 PELICAN'S 

POUCH N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON 
BAY YACHT CLUB # 68 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 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 13 mei 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 TER 
HUURNEANOUK JEANNET JOHANNA 
voorheen gevestigd te TAMARIND HILL 
ROAD 41 A, OYSTER POND, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 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 24 mei 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 ANGELROSE 

N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
115, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 ISLAND 
REAL ESTATE BROKERS N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 108, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.22 april 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 mei 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 

PHILANDERS BAR & GRILL B.V. voorheen 
gevestigd te SUCKERGARDEN ROAD # 17 , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 mei 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 20 mei 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 TONI M. 
IMPEX (SINT MAARTEN)N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #144 A-C ,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 
mei 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 mei 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 ARTSEN 

TRAVEL & TOURS N.V. C/O AUT-ACC 
CONSULTANCY NV voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE SHOPPING CENTRE UNIT 

#16E, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 mei 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 20 mei 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 LA 
INCOMPARABLE FASHION N.V. voorheen 

gevestigd te BACK STREET # 29, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 mei 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 19 mei 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 POHANI 

N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
#68, , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 mei 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 mei 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 TUMUK 
HUMAK N.V.(ZIE 410.235.805) voorheen 
gevestigd te CARROT ROAD 45, REWARD, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 mei 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 mei 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 BE 

EXCLUSIVE N.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.  22 april 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 mei 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 MAHO 
SUSHI 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.18 mei 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 mei 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 PORT DE 

PLAISANCE MARINA N.V.K.P.M.G. 
MEIJBURG & CO voorheen gevestigd te 
UNION ROAD #50 , COLE BAY , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 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 19 mei 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 TWO 
MOONS N.V. DBA LOVELY COSMETICS 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 40, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 mei 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 18 mei 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 BEACHSIDE 

DEVELOPMENT FOUNDATION C/O PRICE 
WATERHOUSE COOPERS voorheen 
gevestigd te WHITE SANDS ROAD 3, 

BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 mei 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 mei 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 MARTIMPEX 
N.V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 

ROAD APT. 6, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 POWERTECH 

N.V. voorheen gevestigd te TAMARIND HILL 
ROAD Z/N , OYSTER POND , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 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 23 mei 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 TYWANG 
INVESTMENT N.V. voorheen gevestigd te 

SIMPSON BAY # 36 UNIT 4, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 

mei 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 24 mei 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 CARAT NV 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 103, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 MARUTI 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
#7,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 mei 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 13 mei 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 PRO LINE 

MUSIC N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN 8 , MADAME ESTRATE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
mei 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 16 mei 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 UPSCALE 
HOME N.V. 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. 11 mei 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 mei 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 

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.  16 mei 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 20 mei 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 MAVELS 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
#19-A, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.12 mei 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 20 mei 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 REAL TASTE 

RESTAURANT B.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET # 115  A , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 mei 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 mei 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 VINIMAX 
SCI voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 
ROAD, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 10 mei 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 mei 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 CHARNEL N. 

V. voorheen gevestigd te UNION ROAD #8, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 mei 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 20 mei 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 MAXIM'S 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #67,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 mei 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 11 mei 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 

RICHARDSON TRANSPORT SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 
Z/N , SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 mei 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 mei 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 WAX-ENVY 
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON BAY # 
117, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 mei 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 24 mei 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 CHHUGANI 

N.V. voorheen gevestigd te FRONSTREET 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 MCKENZIE 
AUTO SPECIALIST N.V. voorheen gevestigd 
te ARCH ROAD #63,, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.09 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 mei 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 RIDAC LTD. 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 
8 APT 9 , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 mei 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 mei 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 WHITE 
PLAINS REALTY N.V. voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY YACHT CLUB #4, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 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 24 mei 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 DIVINE 

ARTIFACTS B.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 10, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 
MEGHNAUTH & BAIG 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.12 mei 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 19 mei 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 SAAKSHI 

CHHABRIA JEWELRY N.V. DBA GOLD 
CREATION voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD # 11 , LOW LANDS , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 XO FASHION 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 
#73,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 mei 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 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 15 

 
 
  
 

  
  

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 mei 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 ESTELITA'S 

INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
FRONSTREET #4, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 MOLANO 
N.V. DBA NELCY EXPRESSION voorheen 
gevestigd te BACK STREET #19-B,, 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 mei 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 13 mei 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 SAINT 

MARTIN COMMERCIAL TRADING CORP. 
N.V. voorheen gevestigd te REMBRANDT 
PLEIN 38, UNIT 93, , MADAME ESTRATE , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 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 13 mei 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 
ZAGERSPLUMBING N.V. voorheen gevestigd 
te TAMARIND HILL ROAD #14, OYSTER 

POND, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 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 18 mei 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 EXODUS 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te 
BEACON HILL ROAD # 2, UNIT 301 B A 
BUILDING, BEACON HILL, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 mei 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 20 mei 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 MOON SO 
BLUE N.V. voorheen gevestigd te BACK 

STREET # 42, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 mei 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 13 mei 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 SEABRIDGE 

MARITIME N.V. voorheen gevestigd te 
REMBRANDT PLEIN 35 , MADAME 
ESTRATE , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 mei 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 19 mei 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 ZORO 
WHOLESALE N.V. voorheen gevestigd te 

BACK STREET #99,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 mei 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 mei 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 FLOBEMAH 

N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
#26, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 mei 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 20 mei 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 NO 1 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET #129-C,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 mei 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 19 mei 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 SMILE ON N 

V voorheen gevestigd te BACK STREET #88-
A, , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 mei 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 18 mei 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 ALVAREZ 
CRUZ ALEJANDRINA voorheen wonende te 
WHITE  SANDS ROAD, BEACON HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 mei 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  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 18 

 
 
  
 

  
  

 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 mei 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 PORTES, 

RAFAEL JACABO voorheen wonende te BACK 
STREET 185,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 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 mei 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 SAINT-
CLAIR, IRVENS voorheen wonende te 
AARON JACOBS DRIVE # 104, CAY BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 11 
april 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 19 mei 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 WALTERS 

MARK ALEXANDER voorheen wonende te 
BACK STREET #156 ,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  16 mei 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 mei 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 DIDIER EVA 
DBA EXTRAVAGANCE BRAIDS voorheen 
wonende te FRONT STREET # 117, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 mei 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  
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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 mei 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 

RICHARDSON EDWARD voorheen wonende 
te SIMPSON BAY Z/N,  SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
mei 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 13 mei 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 TUERLINGS, 
RENE JOHN voorheen wonende te 
WELLSBURG STREET # 1, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 11 mei 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 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 mei 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 WAY, 

MELISSA JEAN voorheen wonende te 
TAMARIND HILL # 25, OYSTER POND, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
mei 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 13 mei 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 HODGE 
MANUEL THEODORE voorheen wonende te 
KING OF THE SEA ROAD # 40, 

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, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 mei 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 ROBINSON 

ANTHONY LEROY voorheen wonende te 
JANSIFAT TREE # 9C,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 mei 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 24e mei 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 
op Sint Maarten, gevestigd op Sint Maarten, 

die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van The 
LawFirm en gemachtigd de advocate mr. 
P.A.M. Brandon, ten laste van ZOBEIDA 

KARINA FANEITE-BASTARDO, wonende op 
Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
15 september 2020 
 
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 19 mei 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 TULSIANI 

LACHMANDAS voorheen wonende te BACK 
STREET # 70, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 16 mei 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 24e mei 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 
op Sint Maarten, gevestigd op Sint Maarten, 

die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van The 
LawFirm en gemachtigd de advocate mr. 
P.A.M. Brandon, ten laste van PAUL MICHAEL 

WOODS, wonende op Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
10 november 2020 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 24e mei 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 

op Sint Maarten, gevestigd op Sint Maarten, 

die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van The 
LawFirm en gemachtigd de advocate mr. 
P.A.M. Brandon, ten laste van JAMAL 
EZEKIEL JERMIN, wonende op Sint Maarten.  

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
29 september 2020 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 27e mei 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van 1. JOHN COLIN DAVIS EN 
2. LORI LYNN DAVIS-BECKER, allebei 
wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 
die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede aan de Falcon Drive 2 te 
Harbour View te Philipsburg, ten kantore van 

Lexwell Advocaten, en gemachtigd de advocaat 
mr. J. Veen, ten laste van 1. Andeco 
Management & Accounting N.V., gevestigd 
in Sint Maarten, zonder bekend adres EN 2. 
WHITECOMBE INVESTMENT INC., 
gevestigd in Panama, zonder bekend adres 
BETEKEND: HERSTELVONNIS VAN HET 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT 
MAARTEN, dd. 18 mei 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 24e mei 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 

op Sint Maarten, gevestigd op Sint Maarten, 

die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de C.A. Cannegieter 
Street # 46 te Philipsburg, ten kantore van The 
LawFirm en gemachtigd de advocate mr. 
P.A.M. Brandon, ten laste van PATRICK RAY 
ANDERSON, wonende op Sint Maarten.  

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
23 maart 2021 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 30e mei 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van DE BESLOTEN 
VENNOOTSCHAP BOBBY'S MARINA B.V., 
gevestigd op Sint Maarten, die voor deze zaak 
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten 
kantore van mij, deurwaarder, ten laste van 

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BEST 
BOAT YARD SERVICES N.V., voorheen 

gevestigd aan de Juancho Yrausquin Boulevard 
op Sint Maarten, thans zonder bekende 
vestigingsplaats hier te lande.  
BETEKEND: EXECUTORIAAL BESLAG, dd. 
30e mei 2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 24e mei 2022, 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 17e mei 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg,  
DE ERVEN VAN DE WIJLEN RUARG 

MILBURN FINDLAY, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats in Sint Maarten 
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 19 augustus 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering 
van   

1. MEVROUW LAUREY-ANN FAIRBAIRN EN 
2. OYSTER POND HOLDINGS LIMITED, 

beiden ten deze gedomicilieerd ten kantore van 
BERMAN|KEUNING, aan de Welfare Road 68, 
Office 211 te Cole Bay en gemachtigd de 
advocaat mr. L.G.J. Berman 

KG 44/22 – SXM202200522 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 
 
 

LIQUIDATIE 
 

FRENCH TOUCH N.V. 

Established on Sint Maarten 
In liquidation 

 
By resolution of the general meeting of the 
shareholders of FRENCH TOUCH N.V., dated 
November 30, 2021, the shareholders have 
decided to liquidate the company as per May 

25, 2022. 
 
Liquidator: 
BERNARD FAUROUX 
2 Chemin de Branafan 496 
Chateauneuf, 06740 France 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

LIQUIDATIE 

 
O.G. N.V. 

Established on Sint Maarten 
In liquidation 

 
By resolution of the general meeting of the 
shareholders of O.G. N.V., dated March 15, 
2022, the shareholders have decided to 

liquidate the company as per March 15, 2022. 
 

Liquidator: 
REGIS JEAN LOUCHET 
Residence Les Acacias 512 
Anse Marcel, 97150 Saint-Martin 

 

 
 

LIQUIDATIE 
 

Bunchie’s Garage & Trucking N.V., 

 in liquidatie 

Gevestigd te Sint Maarten 

Ontbinding vennootschap 

(artikel 2:27 BW) 

 

Bij besluit van 18 december 2019 van de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van Bunchie’s Garage & Trucking N.V. is 

besloten om de vennootschap te ontbinden. 

Mevrouw Beverly Nisbeth treedt op als 

Vereffenaar. De Vereffenaar heeft 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 

BW vastgesteld wat de omvang van de rechten 

en verplichtingen van de vennootschap zijn. 

Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen 

aan de Vereffenaar bekende baten meer 

aanwezig. Overeenkomstig artikel 2:31 lid 6 

BW is door de onderhavige publicatie van dat 

feit de vereffening geëindigd en is de 

vennootschap opgehouden te bestaan.  

 

De vereffenaar, 

Beverly Nisbeth 

Isis road # 6A 
Cul de Sac 
Sint Maarten 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 3e juni 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 1e juni 2022 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg, 
1. LEROY NIGEL BROOKES EN 2. LEROY 

TYRONE BROOKES, beiden zonder bekende 
woon-of verblijfplaats, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 6 september 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering 
van   

IVAN DESUZA CEAZAR, wonende op Sint 
Maarten en gedomicilieerd aan de Welfare 

Road # 57, Colebay, Sint Maarten ten kantore 
van Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants en 
gemachtigd de advocate mr. Nancy R. Joubert 
AR 78/22 – SXM202200515 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 
 

LIQUIDATIE 
 

COPARICA N.V. 
(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 

 
Bij besluit van het aandeelhouders van 
COPARICA N.V.  
van 31 mei 2022 is besloten der 

vennootschap per 31 mei 2022 te  
ontbinden. 
      
SINT MAARTEN INTERNATIONAL  
TRUST COMPANY (SMITCO) N.V. 
Frontstreet 5, Suite 5 

P.O. Box # 245 
Philipsburg, 
Sint Maarten 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, van de 4e april 2022, 
is de echtscheiding uitgesproken tussen LAKE, 
SANDRA ESMERALDA, wonende op Sint 
Maarten en gedomicileerd aan de Grounddove 
Road te Pointe Blanche op Sint Maarten, ten 

kantore van de advocate mr. S.R. Bommel en 
BARZEY, TROY MICHAEL, wonende op Sint 
Maarten, partijen zijn met elkander gehuwd op 

9 juni 2018 te Anguilla. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 26e  april, 2022, heb ik 
Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor 
houdende aan de Front Street # 115 op St. 
Maarten, alhier, ten verzoeke van, Alexandria 

Alicia Altagracia Richardson, vonnis van het 
gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 

St.Maarten, van de  31e januari 2022 
waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen Alexandra Alicia Altagracia 
Richardson  en Clayon St. Michael Reece 
wonende op St.Maarten, Alhier (E 91/2021 – 
SXM 2021-1178) 
                                                                                 

De deurwaarder,                                                                               
Solange Monique Apon 

 
 

 
CURATELE 

 
Bij beschikking van de E.A. heer Rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, van 21e  maart 2022, is Linda 
Vernita Arrindell, geboren  6e april 1948 te 
Aruba en wonende op St. Maarten, onder 
curatele gesteld met benoeming tot curator: 
Richard Alberto Ivan Lake 

 
De deurwaarder S.M. APON 
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NOTICE OF ANNUAL MEETING OF STOCKHOLDERS 

TO BE HELD ON JUNE 24TH 2022 
 

To the Stockholders of  

     RESORT OF THE WORLD N.V. 
 
NOTICE is hereby given that, by order of the Managing Director pursuant to the provisions of the 
Articles of Incorporation, the next annual meeting of Stockholders of Resort of the World N.V., has 
been called to be held at Sonesta Maho Beach Resort, Maho Bay, St. Maarten, Dutch Caribbean on 
Friday 24th June 2022 at 10:30 am for the purpose of: 

 

1. Electing Officers and Managing Directors each to serve until the next Annual Meeting of 
Stockholders; 

 
2. Ratifying or rejecting the selection of independent Public Accountants for its fiscal year 

2022; 
 

3. Ratifying and approving the Company’s financial statements for the fiscal year ended 
December 31st, 2021 as required by the Articles of Incorporation; 

 
4. Transacting such other business as may properly be brought before the meeting or any 

adjournments thereof. 
 
Management will not solicit proxies from Stockholders for the Annual Meeting. Only Stockholders of 

record at the close of business on 17th June 2022 are entitled to notice of, and to vote at, the Annual 

Meeting. 
     

By order of the Managing Director 
Saro Spadaro 

     
 

3rd June 2022 
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Invitation to the Extraordinary General Meeting of shareholders of SunResorts Ltd. N.V. 

  
to be held on 1 August 2022 

 
The majority shareholder, EC Investments B.V., who currently holds more than 93% of the 
outstanding shares in the share capital of SunResorts Ltd. N.V., calls upon its fellow shareholders to 
attend an extraordinary general meeting of shareholders to be held on 1 August 2022, at 3 pm local 
time, in the meeting room of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten at Walter Nisbeth Road 

25, Pondfill, Philipsburg, Sint Maarten (the "EGM"). There will be an opportunity to identify oneself as 
of 2.30 pm. 

Agenda 
 

The items to be discussed and voted on at the meeting are: 
 
1. Managing Board: 

i. dismissal of the sole member of the board of managing directors of the company, Mr. 
Hushang Ansary, with immediate effect;  

ii.  appointment of Mr. M.L. Alexander as member of the board of managing directors of 
the company with immediate effect;  

iii. appointment of Mr. G.A.G. Martes as member of the board of managing directors of 

the company with immediate effect. 

2. Amendment of the articles of association 

i. amend the articles of association of the company;  

ii. designate each of the appointed members of the board of managing directors and each 
deputy civil law notary and each employee working at Civil Law Notary’s Office of Tjon 
Ajong at Sint Maarten, both jointly and severally, to have the notarial deed amending 
the articles of association executed. 

3. Closing remarks.  

Agenda items 1. i, ii and iii and 2. i. and ii will be voted on at the meeting. Mr. Ansary will be given 
the opportunity to express his views and provide his advisory vote in connection with his proposed 
dismissal at the meeting. Alternatively, if Mr. Ansary chooses to put his views and advisory vote in 
connection with the proposed dismissal in writing, then the relevant letter will be read out aloud at 
the meeting.  

 

Documents 
This notice, the agenda with explanatory notes, a short curriculum vitae introducing the proposed 
new members of the board of managing directors to be appointed at the meeting and the text of the 
proposed amendment to the articles of association are available for inspection at the offices of the 
Central Bank of Curacao and Sint Maarten at Walter Nisbeth Road 25, Pondfill, Philipsburg, Sint 

Maarten. A copy of such documents can be provided by email after a request thereto has been made 

to the following email address: sunresorts@ennia.com. The request to provide the documents by 
email must be accompanied by satisfactory proof of share ownership. 
 
Official Registration Date 
For this EGM, those shareholders who have registered themselves as being shareholders via an 

email sent to the following email address: sunresorts@ennia.com, ultimately on 12 July 2022, 6:00 
pm local time (the "Official Registration Date") and have with such registration provided sufficient 
evidence of their shareholding, shall be deemed to be entitled to attend and vote at the meeting.  
 

mailto:sunresorts@ennia.com
mailto:sunresorts@ennia.com
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Registration 

Shareholders who have registered themselves as being shareholders on or before the Official 
Registration Date and who wish to attend the meeting in person or authorize others to represent 
them in person at the meeting are requested to notify their attendance by sending an email thereto 
to following email address: sunresorts@ennia.com, ultimately on 25 July 2022, 6:00 pm local time. 
 
Proxy and voting instruction 
Shareholders who are unable to attend the meeting in person may, without prejudice to the 

provisions above regarding registration, grant a written proxy to the chairman of the EGM or to 
another person of his choice. The articles of association provide that members of the board of 
managing directors and in general persons employed by the company may not act as proxies in the 

voting at the EGM. 
 
The appointment of a proxy holder by a shareholder qualified to vote must take place by means of 

the enclosed form which must be signed by the shareholder, whose signature must be notarized and 
legalized by a public notary. The form can also be obtained after a request thereto has been made 
to the following email address: sunresorts@ennia.com. 
 
The proxy may be granted with or without voting instructions. If a proxy without voting instructions 
is granted to the chairman of the EGM, he is deemed to have obtained a voting instruction in favor 
of all the proposals included in the agenda. Written proxies may be sent to following email address: 

sunresorts@ennia.com and should be received no later than 25 July 2022, 6:00 pm local time. 
 
Persons entitled to attend the meeting will be asked to identify themselves before being admitted to 
the meeting and are therefore requested to bring a valid ID. 

 
EC Investments B.V. 
Curaçao, 10 June 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sunresorts@ennia.com
mailto:sunresorts@ennia.com
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NR.: 2022/611 
 

    
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 

 

MINISTER VAN FINANCIËN 

 
 
 
Op voordracht van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds van Sint Maarten en gehoord 

hebbende de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten; 

 

Gelezen hebbende: 

 

- het schrijven van de waarnemend voorzitter van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds 

Sint Maarten van 12 april 2021, waarmee het bestuur de heer Robert Gilbert Judd voordraagt 

voor een nieuwe termijn als voorzitter die tevens lid is van de beleggingscommissie van het 

Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten; 

- het schrijven van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten van 8 juli 2019, waarmee de 

Bank op basis van de resultaten van de integriteitstest onder andere toestemming verleent 

voor de heer Judd om zijn functie bij het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten als voorzitter 

tevens lid van de beleggingscommissie voort te zetten; 

- het schrijven van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten van van 7 mei 2021, 

waarmee de Bank aangeeft dat het van belang is de beleggingscommissie op korte termijn te 

versterken met pensioen portfolio management kennis en ervaring; 

- het schrijven van de Minister van Financiën van 3 juni 2021, waarmee wordt gevraagd de 

beleggingscommissie op korte termijn te versterken met voldoende pensioen portfolio 

management kennis, ervaring en expertise; 

- het schrijven van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten van 28 juni 2021 

en 29 juni 2021, waarmee onder andere wordt aangegeven dat de heer Judd de juridisch 

benodigde kennis, ervaring en expertise bezit om het voorzitterschap van de 

beleggingscommissie te vervullen en dat de laatste jaren is geïnvesteerd in de vereiste 

permanente training voor de leden van de beleggingscommissie; 

- het schrijven van het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten van 12 juli 2021, 

waarmee wordt aangegeven dat pensioen portfolio management onderdeel uitmaakt van het 

permanente trainingsprogramma voor de leden van de beleggingscommissie; 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Robert Gilbert Judd was benoemd als voorzitter en tevens lid van de 

beleggingscommissie van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten tot en met 30 juni 2021; 

- dat de beleggingscommissie behoort te bestaan uit een voorzitter die tevens lid is, en twee 

andere leden; 

- dat er der halve per 1 juli 2021 een vacature is ontstaan voor de voorzitter die tevens lid is 

van de beleggingscommissie van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten; 

- dat de leden van de beleggingscommissie worden benoemd voor een periode van vijf jaren en 

na afloop daarvan opnieuw kunnen worden benoemd; 

- dat het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten de heer Judd heeft 

voorgedragen voor een nieuwe termijn als voorzitter die tevens lid is van de 

beleggingscommissie; 
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- dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten conform haar integriteitsbeleid, de leden 

van de beleggingscommissie elke drie jaar onderwerpt aan een integriteitstest; 

- dat op basis van de resultaten van de integriteitstest de Centrale Bank op 8 juli 2019 

toestemming heeft verleend voor de heer Judd om zijn functie bij het Algemeen Pensioenfonds 

Sint Maarten als voorzitter die tevens lid is van de beleggingscommissie voort te zetten; 

- dat aan een lid van de beleggingscommissie ontslag wordt verleend met ingang van de eerste 

dag van de maand, volgende op die waarin hij die leeftijd van zeventig jaren bereikt; 

- dat de heer Judd op 15 mei 2024 de leeftijd van zeventig jaren zal bereiken; 

 

Gelet op: 

 

- artikel 14, derde, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Algemeen Pensioenfonds; 

 
 

HEEFT BESLOTEN:  
 
 
Artikel 1 
De heer Robert Gilbert Judd, geboren op 15 mei 1954 te Port of Spain in Trinidad en Tobago, te 
benoemen als voorzitter die tevens lid is van de beleggingscommissie van het Algemeen 

Pensioenfonds Sint Maarten. 
 
 
Artikel 2 

De benoeming tot voorzitter tevens lid van de beleggingscommissie is voor een periode vanaf de 
inwerkingtreding van deze Ministeriele Beschikking tot en met 31 mei 2024. 
 

 
Artikel 3  

Deze Ministeriele Beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na ondertekening en 

wordt in de Landscourant geplaatst.  

 

 

 

 
Philipsburg, June 09, 2022 
Minister van Financiën 
 

 
 
 
Bezwaar en beroepsprocedure 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 29 

 
 
  
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Integrity Chamber Sint Maarten 

Annual Report 2021 

  



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 30 

 
 
  
 

  
  

 

Table of Contents 

 

         Foreword  

1 INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 31 

2 ORGANISATION ..................................................................................................................................... 33 

2.1 MEMBERS .................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.2 SECRETARIAT ............................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2.3 SUPERVISORY COUNCIL ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3 TASKS ................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.1 ADVICES AND PROPOSALS .......................................................................................................................... 34 

3.1.1 Consultation .................................................................................................................................... 34 
3.2 INVESTIGATIONS OF SUSPECTED MISCONDUCT ................................................................................................ 35 

3.3 AWARENESS ............................................................................................................................................ 35 

4 ACTIVITIES 2021 .................................................................................................................................... 36 

4.1 ADVICES AND PROPOSALS .......................................................................................................................... 36 

4.2 CONSULTATIONS AND OTHER RECOMMENDATIONS ........................................................................................ 39 

4.3 INVESTIGATIONS ...................................................................................................................................... 40 

4.4 AWARENESS ............................................................................................................................................ 40 

4.4.1 Meetings with Stakeholders ............................................................................................................ 40 
4.4.2 Internship ........................................................................................................................................ 41 

4.5 SECRETARIAT ACTIVITIES ............................................................................................................................ 41 

4.5.1 Professional Development ............................................................................................................... 41 
4.5.2 Supporting Activities ....................................................................................................................... 41 

5 STATISTICS ............................................................................................................................................. 42 

6 FINANCIAL OVERVIEW ........................................................................................................................... 42 

6.1 GENERAL FINANCIAL MANAGEMENT ............................................................................................................ 42 

6.2 BUDGET 2021 ........................................................................................................................................ 42 

6.3 EXPENDITURES ......................................................................................................................................... 43 

7 SUPERVISORY COUNCIL ANNUAL REPORT 2021 ................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

7.1 LEGAL FRAMEWORK .................................................................................................................................. 44 

7.2 COMPOSITION OF THE SUPERVISORY COUNCIL ............................................................................................... 44 

7.3 COMPLAINT REGULATION .......................................................................................................................... 44 

7.4 MEETINGS AND CONTENT ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY COUNCIL .................................................................. 44 

 
 

 

  



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 12                                         Datum: 10 juni 2022  

   P a g i n a  | 31 

 
 
  
 

  
  

 

Foreword 

 

Our second operational year was spent laying the groundwork for a government and society built on 

integrity. Our slogan, Building Integrity for Future Generations, is the perfect way to describe the core 

of our organization. Integrity in our government, otherwise termed ‘public integrity’, is not only 

essential to the proper functioning of Government and its entities, but also to ensuring a positive 

national and international image of Sint Maarten. A community built on trust and integrity thrives in 

all aspects.  

 

Much effort was placed into assessing and advising on the integrity infrastructure of the various 

administrative bodies. The Integrity Chamber placed focus on determining the tools and instruments 

necessary to minimize and prevent the risks of integrity challenges. It is important to note that 

attention was placed on already existing tools and instruments and recommending ways to ensure 

compliance in a practical and feasible manner. In this process, the related legislation and regulations 

were also assessed to ensure that our advices were not in contravention with Sint Maarten legislation.  

 

With the launch of our Baseline Integrity Measurement, hereafter referred to as the “Quick Scan”, we 

assessed the integrity infrastructure of the various ministries in order to determine the biggest 

challenges and loopholes to integrity occurring within the ministries. The Quick Scan has allowed us 

to touch base and determine the needs of not just management and leadership, but also with the civil 

servants, the face of government.  Another significant project, requested by the Government of Sint 

Maarten, is the commencement of the “Facility Services Policy Proposal”. Together with key members 

in government, the Integrity Chamber was able to provide proposals for the Department of Facility 

Services meant to curb the risk of the misuse of government resources, as well as to determine 

aspects within various processes in Government that can be susceptible to integrity risks unawares.  

 

Along with the advices and proposals presented to Government and Parliament, the Integrity Chamber 

launched an Awareness Campaign with the purpose of informing the public of our purpose and tasks, 

as well as the importance of integrity, and its various aspects, in society. The importance of 

transparency, honesty, and accountability were some of the focal points of this campaign and were 

shared on various media platforms. The Integrity Chamber tailored this campaign to the public. We 

also built our presence in the community utilising meetings with various administrative bodies and 

government entities, in person and via video conferences.  

 

I speak for myself and my fellow members when I say that I am proud of the secretariat, the work 

they produce and their passion for the island. Their desire to work for the people of Sint Maarten is 

nothing short of admirable. We will continue to fulfil our legal tasks and duties with pride, fuelled by 

a desire to build integrity for future generations.  

It is with great pleasure that I, also on behalf of my fellow members, Boasman and Lodder, present 

to you the Integrity Chamber’s Annual Report for the year 2021.  

 

 

H.W. (Rian) Vogels 

President Integrity Chamber Sint Maarten 
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1. Introduction 

This Annual Report 2021 describes the activities pertaining to the legal tasks, which find its basis 

within the National Ordinance Integrity Chamber (hereafter: the Ordinance), as well as activities 

meant to strengthen the work of the Integrity Chamber, its secretariat, and the fulfilment of its 

operational tasks.  

The report as required by Article 36 of the Ordinance, contains a description of and the number of the 

activities of the Integrity Chamber, except where there is a regulated requirement of confidentiality.  

The annual report of the Supervisory Council, as required by Article 14, paragraph 4, of the Ordinance, 

is included in the annual report of the Integrity Chamber. 

The Integrity Chamber is an independent administrative body that promotes and seeks to enhance 

integrity within government and government entities. The Integrity Chamber strives to fill gaps and 

address procedures with the aim of improving the functioning of administrative bodies. 

In 2021, due to the pandemic, the Integrity Chamber was still limited in executing its planned 

activities. However, the Integrity Chamber was fully functional and fulfilling its tasks. Efforts were 

made to raise awareness about the Integrity Chamber, as well as the importance of integrity in the 

public sector and the wider community. 
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2. Organisation 

The National Ordinance Integrity Chamber (Landsverordening Integriteitskamer, AB 2017, no. 41) 

was adopted by Parliament in December 2017, and entered into force on December 28, 2018. The 

Integrity Chamber of today, comprises of three (3) Members, a secretariat, and a Supervisory Council. 

The structure of the Integrity Chamber allows it to function independently and remain neutral in the 

execution of its tasks.    

Mission  

It is the Integrity Chamber’s mission to instil the need for integrity awareness and ethical behaviour 

within Government and the community, and by doing so, stimulating and increasing, a level of trust 

internally in Sint Maarten and outwardly in terms of international relations. 

Vision 

It is the Integrity Chamber’s vision to instil the continuous importance of personal and public integrity 

within all levels of government, businesses, and the public. 

Core Values  

The Integrity Chamber recognizes the following core values as values that are indispensable to the 

effectiveness and efficiency of the organization:  

 Integrity 

 Professionalism 

 Respect  

 Independence 

With the establishment, implementation, and application of processes and procedures that exhibit the 

above-mentioned core values, the integrity of the organization will be assured.  

 

2.1 Members  

The Integrity Chamber comprises three (3) members. The members are appointed for a term of three 

years and can be reappointed once. The current members are:  

 Mrs. H.W. (Rian) Vogels, also president, appointed by Royal Decree on the binding 

recommendation of the two other members, for the period January 1, 2020, to January 1, 2023.  

 Mr. R.A. (Rafael) Boasman, appointed by National Decree on the binding recommendation of 

the Council of Ministers of Sint Maarten, for the period January 25, 2019, to January 25, 2022, 

and reappointed for a three (3) year term; and 

 Mr. H.R. (Hans) Lodder, appointed by National Decree on the binding recommendation of the 

Council of Ministers of the Netherlands, for the period February 6, 2019, to February 6, 2022, and 

reappointed for a three (3) year term.  

 

2.2 Secretariat  

The Integrity Chamber is supported by a secretariat, headed by the director, Ms. Charna Pompier. The 

secretariat carries out the daily activities of the Integrity Chamber. The Integrity Chamber is an 

independent administrative body with legal personality as mentioned in Article 2, paragraph 2, of the 

Ordinance, therefore, the staff of the secretariat is solely accountable to the members of the Integrity 

Chamber. The tasks of the Integrity Chamber require specific expertise. In addition, the secretariat 

has a larger supporting staff due to the independent nature of the organisation.  
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2.3  Supervisory Council 

The Integrity Chamber has a Supervisory Council, which oversees specific activities of the Integrity 

Chamber. A special task is the granting of authorization for on-site investigations. The Supervisory 

Council also handles complaints against the Integrity Chamber regarding the manner in which its 

authorities are executed.  

 

The Supervisory Council consists of three (3) members. The members of the Supervisory Council are 

appointed in the same manner and period as the members of the Integrity Chamber. The current 

members are: 

 Mr. E.L. (Leon) Lake, who was appointed by National Decree on the binding recommendation of 

the Council of Ministers of Sint Maarten for the period January 20, 2020, to January 20, 2023; 

and 

 Ms. S.C. (Sophie) van Bijsterveld, who was appointed by National Decree on the binding 

recommendation of the Council of Ministers of the Netherlands for the period January 20, 2020, 

to January 20, 2023. 

 

The two members are tasked with recommending a third member, also president, to the Kingdom 

Council of Ministers, for appointment by Royal Decree. Recruitment and selection of the president is 

ongoing. 

 

3. Tasks 

The Ordinance outlines the core tasks of the Integrity Chamber. Those tasks are:  

 To render advices and give proposals 

 To investigate suspected misconducts 

 To continuously provide awareness about integrity  

 

3.1 Advices and Proposals  

The Integrity Chamber is tasked with rendering advices and giving proposals on policies that will 

improve integrity in the country, in accordance with Article 16 of the Ordinance. These are executed 

at the request of the Prime Minister, the responsible minister, Parliament, or on the Integrity 

Chamber’s own initiative. Advices help to improve existing policies, whereas proposals are completed 

policies that can be readily implemented.  

The Integrity Chamber submits its advices and proposals to Government and Parliament, and if 

applicable, to the relevant administrative body. The implementation of the advices and proposals are 

overseen by the Integrity Chamber. Advices and proposals are published in the National Gazette.  

3.1.1 Consultation 

The Integrity Chamber also has a special advisory role in the form of being heard on matters relating 

to integrity. The Integrity Chamber must be heard in cases where a national ordinance prescribes, in 

all exceptional cases of a significant nature, and in any other case in which Government or Parliament 

deem it necessary. Examples of this include draft laws and regulations that involve the subject of 

integrity. 
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3.2 Investigations of suspected misconduct  

The Integrity Chamber has the authority, based on Article 26 of the Ordinance, to investigate 

suspected misconducts within administrative bodies.  A (suspected) misconduct relates to an act or a 

failure to act by an administrative body to adhere to values and norms, legal requirements, or other 

obligations through which the proper functioning of an administrative body and the interest of society 

could be harmed. Investigations can be started in response to a notification of suspected misconduct 

or on the Integrity Chamber’s own initiative.  

 

3.3 Awareness 

The Integrity Chamber continuously provides information to strengthen awareness on the importance 

of integrity in the community. This task finds its basis in Article 16, paragraph 5, of the Ordinance. 
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4. Activities 2021 

In this chapter, the various activities conducted in 2021, based on the tasks of the Integrity Chamber, 

are described.  

 

4.1 Advices and Proposals  

In 2021, the Integrity Chamber rendered four (4) advices and gave two (2) proposals. 

 

Three (3) unsolicited advices regarding: 

 The Implementation of the Civil Servant Code of Conduct.   

 The Appointment of Confidential Advisors for Government. 

 The Quick Scan of the Ministry of Justice. 

 

One (1) requested advice regarding: 

 The Draft Long Lease Policy of the Ministry of VROMI. 

 

Two (2) requested proposals regarding: 

 Government Housing Management Proposal: Component of the Facility Services Policy. 

 Government Vehicle Management Proposal: Component of the Facility Services Policy. 

 

The administrative bodies provided the required response to the three (3) unsolicited advices in 

according with Article 18, paragraph 4, of the Ordinance. The one (1) requested advice and the two 

(2) requested proposals were submitted at the end of the year. The responses from the responsible 

administrative bodies are expected in the following year. The Integrity Chamber will follow-up on the 

implementation of the advices and proposals. 

 

Below are presented the summaries of the submitted advices and proposals. 

 

Advice on the Implementation of the Civil Servant Code of Conduct 

 

A Code of Conduct guides an employee’s professional conduct and plays a role in preventing conflicts 

and other integrity-related issues within an organisation. It also plays an integral role in ensuring 

ethical decision-making, and works as a communication tool, providing internal and external 

stakeholders with the prevailing rules, norms, and values of the organisation.   

The advice on the Implementation of the Civil Servant Code of Conduct follows the authority of the 

Integrity Chamber to advise Government on policies to generally improve integrity. 

While researching what was already in place, it was discovered that although the Civil Servant Code 

of Conduct (“Gedragscode Overheidsdienaren 2019”) was approved by National Decree (LB-19/0163, 

dated May 29, 2019), to date the Civil Servant Code of Conduct has not yet been implemented.  The 

Integrity Chamber therefore advised on the prompt implementation of the Code of Conduct and a 

proper embedding in the organisational structure of the administrative body. Several implementation 

measures were advised, such as ensuring continued awareness of the Code of Conduct with awareness 

campaigns and informing employees and the public of their respective roles and responsibilities. 

Embedding the Code of Conduct into the organisation, creating awareness, and evaluating the Code 

of Conduct after implementation helps to promote integrity within Government.  
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Based on the response from the administrative body the Code of Conduct will be implemented in the 

first quarter of 2022.  

 

Advice on the Confidential Advisor 

 

The appointment of a Confidential Advisor within every ministry, as mentioned in Articles 82 and 83 

of the National Ordinance Substantive Civil Servants Law (LMA), is a specific measure designated to 

promote organisational integrity and is widely utilized in the public and private sector. It is also 

internationally recognized as a vital component of a comprehensive integrity infrastructure carrying 

several benefits for employees, management, and Government itself.  

 

The advice on the Confidential Advisor follows Article 16, fifth paragraph of the Ordinance which 

specifically stipulates that the Integrity Chamber must provide government with advices or proposals 

on confidential advisors, compliance officers and whistle-blowers. 

 

In this advice, the Integrity Chamber focusses on the appointment and implementation of Confidential 

Advisors within all seven (7) ministries and advises on the tasks and limitations of the Confidential 

Advisor, the importance of a transparent selection process, appointment terms, quality requirements 

and the necessary infrastructure and facilities for the effective execution of this important role. 

 

The administrative body indicated that it is committed to the implementation of the advice. The 

necessary facilities, training and awareness will be arranged as advised.   

 

Quick Scan: Integrity Infrastructure of the Ministry of Justice 

 

The Quick Scan of the Ministry of Justice was conducted with the purpose of determining the risks, 

challenges, and areas for improvement of its current integrity infrastructure. The information gathered 

throughout the Quick Scan provides vital information, revealing the most pressing and urgent needs 

within the organisation. 

During the study, two (2) organisational elements were observed: Organisational Stability, and 

Material and Human Resources. Apart from a general analysis of the Ministry of Justice, the Integrity 

Chamber specifically approached the following four (4) ministerial executing agencies: 

 The Sint Maarten Police Force.  

 The Immigration and Border Protection Services. 

 The National Detectives Agency. 

 The Point Blanche Prison and House of Detention. 

Recommendations were made by the Integrity Chamber to curb the most pressing integrity risks 

occurring within these ministerial executing agencies, and the Ministry on a whole, such as, providing 

management with frequent trainings and refresher courses, facilitating discussions on integrity-related 

matters, and incorporating these into the daily operations of the executing agencies. 

Recommendations were also made by the Integrity Chamber pertaining to Organisational Stability. An 

unstable organisation has profound consequences for employees’ behaviour and performance. 

Organisational instability can lead to an environment where misconducts can easily take place, in 

some cases unnoticed and/or without any consequences. The recommendations included working 

towards consistent and continuous management and establishing and maintaining organisational 

cohesion by forming small steering committees meant to stimulate cooperation between the 

ministerial executing agencies.  

 

Pertaining to Material and Human Resources, the recommendations made by the Integrity Chamber 

included encouraging the sharing of organisational resources when possible, and reprioritizing staffing 

and training courses for employees, along with the possibility for frequent staff rotation or transfer. A 

lack of resources, both human and material, has major consequences for an executing agency. A lack 

of material resources can lead to uncertain and unhealthy work environments, while a lack of human 
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resources can lead to an executing agency’s inability to fulfil its tasks, due to a lack of capacity or 

sufficiently trained employees. This in turn can have a negative effect on integrity. 

The administrative body responded to the Quick Scan recommendations with a number of objectives 

and measures being taken by the Ministry of Justice. The Integrity Chamber applauds these objectives 

and measures to improve the integrity infrastructure within the Ministry. 

 

Advice on the Draft Long Lease Policy of the Ministry of VROMI 

 

The Minister of VROMI requested the Integrity Chamber to advise on the Draft Long Lease Policy.  

 

With a country of 16 square miles, land on Sint Maarten is a scarce and valuable asset. The 

establishment and implementation of a ministerial policy on the issuance of long lease land can help 

to ensure the minimization and prevention of possible integrity-related risks relating to the issuance 

of that valuable asset and can help to avoid perceived arbitrariness in the procedure by the public. 

 

The Integrity Chamber advised to develop written internal procedures detailing the process of issuance 

of long lease land, starting from receipt of the application to the final decision on land issuance, 

therewith creating more transparency and accountability. To further ensure the proper execution of 

the policy, more checks-and-balances need to be included.  

 
The Integrity Chamber also advised to implement general measures ensuring the efficient and 

effective execution of the procedures concerning the issuance of long lease land rights, including the 

establishment of a Land Register, approval of draft regulations and reinforcement of existing 

legislation. A notification system should be put in place within the Ministry of VROMI pertaining to 

irregularities related to the issuance of long lease land and all related processes and procedures, thus 

putting in place a complaint procedure. Finally, creating awareness of policies and procedures 

governing the application and issuance of long lease land for civil servants, as well as the public, is 

advised. 

 

The Integrity Chamber is awaiting the response from the administrative body with regard to the 

implementation of the advice. 

 

Government Housing Management Proposal, Component of the Facility Services Policy 

 

A comprehensive Facility Services Policy (hereafter: the FSP) is an important component of 

Government’s integrity infrastructure. Processes within the FSP include housing management, central 

purchasing, cleaning, warehouse management, government vehicles, mobile devices, etc. These 

processes are susceptible to integrity risks and misconducts conducted by management or employees. 

For example, regarding procedures pertaining to contracting third-party services/goods, (public) 

procurement procedures, and procedures on decision making to buy or lease housing. The integrity 

risks may present themselves in several ways. These risks include but are not limited to conflicts of 

interest, corruption/bribery, abuse of authority, and favouritism and nepotism. 

 

The Integrity Chamber was requested by the Prime Minister to advise on the Draft Facility Services 

Policy of the Department of Facility Services. 

 

The Integrity Chamber decided to divide the FSP by the different (sub)categories and provide 

proposals in segments according to priority and comprehensiveness. The first (sub)category for which 

a proposal is presented is the Government Housing Management. This proposal outlines the 

importance of a Government Housing Policy, the integrity risks that can occur as it pertains to Housing 

Management, other identified risks, and the ways that these risks can be prevented and managed.  

 

One of the proposed elements to manage integrity risks is the assignment of a multi-disciplinary 

workgroup collaborating for the necessary purpose, overseeing, or advising the relevant decision-
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makers on specific aspects as indicated within the policy, and ensuring that the stipulations in the 

policy are complied with.   

 

The acquisition of housing and the services related to housing management provided by third parties 

such as maintenance and insurance, should be provided in a transparent and accountable manner 

after following mandatory procurement procedures.  

 

To ensure compliance with the Housing Management Policy, periodic evaluations of the execution and 

adherence to the FSP needs to take place. An Evaluation Team is formed for this purpose. During this 

evaluation, compliance with and enforcement of the legal and regulatory framework of the Housing 

Management Policy, by Facility Services, is determined as well as shortcomings in the policy or its 

execution.  

 

The Integrity Chamber is awaiting the response from the administrative body with regard to the 

implementation of the proposal. 

 

Government Vehicle Management Proposal, Component of the Facility Services Policy 

 

The second (sub)category for which a proposal is presented is the Government Vehicle Management. 

This proposal outlines the importance of a Government Vehicle Policy, the integrity risks that can occur 

as it pertains to Vehicle Management, other identified risks, and the ways that these risks can be 

prevented and managed.  

 

For the purpose of drafting this specific proposal, the Integrity Chamber reviewed the current 

applicable legislative framework pertaining to Government vehicle management and determined that 

the Government Vehicle Management Policy could be enhanced on several integrity related aspects. 

This proposal is intended to complete the prevailing legislative framework, as well as to extend the 

current range of the framework to involve all relevant parties. The Integrity Chamber therefore 

advised to: 

 

1. Reinforce the existing legislative framework pertaining to Government Vehicles. 

2. Complete the legislative framework with the implementation of the Integrity Chamber’s Proposal 

on the Government Vehicle Management Policy. 

 

Some of the recommendations within the proposed Government Vehicle Management Policy are 

assigning a multi-disciplinary workgroup, establishing a Government Fleet Register, determining the 

procedure for the need and acquisition of government vehicles, and determining the procurement 

procedures for the use of internal and third-party services. It is also advised to ensure the complete 

embedding of the legislative framework into the organisational structure of the administrative body.  

 

The Integrity Chamber is awaiting the response from the administrative body with regard to the 

implementation of the proposal. 

 

4.2 Consultations and Other Recommendations  

No mandatory consultations, based on Article 16, paragraph 2, of the Ordinance occurred during 2021. 

Apart from rendering advices and giving proposals, the Integrity Chamber is also (implicitly) tasked to 

provide recommendations to administrative bodies. In 2021, the Integrity Chamber did not provide other 

recommendations. 
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4.3 Investigations 

In 2021, notifications of suspected misconducts were reported to the Integrity Chamber. The 

notifications of suspected misconduct fell within the following categories: 

 Undesirable workplace behaviours  

 The abuse of authority 

 The misuse and manipulation of information  

 The misuse of government/company resources   

 Violation of applicable legislation/regulations 

 The abuse of administrative discretion. 

The submitted notifications were assessed to ensure they fulfil the necessary requirements as 

mentioned in the Ordinance. Not all the notifications fulfilled the requirements.  

Privacy rules and confidentiality regulations prohibit the Integrity Chamber from sharing more 

information, however, statistical information regarding suspected misconducts, such as, the number 

of notifications reported, the number of (preliminary) investigations and the outcome, and the number 

of binding advices can be found in Chapter 5.  

 

4.4 Awareness 

The Integrity Chamber launched an Introduction and Awareness Campaign in 2021 with the purpose 

of formally presenting the Integrity Chamber to the community. This campaign provided information 

concerning the tasks and authorities of the Integrity Chamber, as well as discussions on the 

importance and necessity of integrity in the community.  

 

The campaign featured the following activities on a broad range of platforms: 

 

 Radio and TV interviews  

 Informative social media posts on Facebook and Instagram 

 Press releases on submitted advices/proposals and other developments  

 Surveys  

 Newspaper articles  

 Distribution of informational brochures and flyers  

 The creation and publishing of infographic videos  

Outside of the Introduction Campaign, various interviews and other activities meant to boost 

awareness of the Integrity Chamber, and the importance of integrity, were performed and published 

on the website of the Integrity Chamber.  

 

4.4.1 Meetings with Stakeholders  

The Integrity Chamber is a new independent body with a rather large target group stipulated in the 

Ordinance. To be effective in its tasks, several introductions to the various administrative bodies are 

paramount. These introductions were started in 2020 and continued in 2021.  

 

The main stakeholders have been met with, within the past two years. In addition, efforts have been 

made to strengthen the work relationship with some of the key stakeholders. 

The Integrity Chamber has protocols with the Prosecutor's Office and with the Minister of General 

Affairs, to promote coordination and consultation between these institutions. The meetings between 

the parties have been executed in 2021 in accordance with the protocols. 
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4.4.2 Internship 

A local student was given the opportunity to complete an internship at the Integrity Chamber. The 

student was allowed to experience the daily operations of the organisation and learn about the 

importance of integrity. The internship concluded with a report on their activities as well as an integrity 

awareness approach meant to bring awareness to their peers. This opportunity was a learning 

experience for the intern as well as for the Integrity Chamber. The intern  helped to evaluate and 

determine efficient and effective methods for integrity awareness among the youth. 

  

4.5 Secretariat Activities 

4.5.1 Professional Development 

Enhancing the expertise and improving the quality of professional skills is of great importance in the 

execution of the tasks of the Integrity Chamber. Integrity trainings and trainings on safety and security 

were provided. Staff members also participated in a training on financial and economic crime and its 

impact on society, for the purpose of enhancing the skills necessary to prevent such occurrences, by 

way of improving the integrity infrastructure. Due to COVID-19 and travel restrictions, less trainings 

were executed than intended.  

 

4.5.2 Supporting Activities 

The Integrity Chamber has three supporting activities, namely: Finance, Administrative Support and 

Information and Communication Technology (ICT, currently provided by third parties). Activities in 

these areas were executed under the supervision of the director of the secretariat. Day-to-day 

activities within these three areas are ongoing. Special projects were the registering and storing of 

documents, ICT security and safety measures, and the Financial Management policy. The necessary 

provisions for the supporting activities are made available for the purpose of ensuring the 

independence of the Integrity Chamber. 
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5. Statistics 

The Integrity Chamber recorded the following statistics for the Annual Report: 

 

Task Description  Quantity  

Unsolicited advices and 

proposals  

The number of unsolicited advices and proposals 

issued.  

3 

Requested advices and 

proposals 

The number of requested advices and proposals 

issued. 

3 

Notifications  The number of notifications received. 7 

Preliminary investigations  The number of preliminary investigations carried 

out. 

1 

Comprehensive investigations  The number of comprehensive investigations 

performed. 

0 

Binding advices  The number of binding advices given. 0 

 

6. Financial overview 

6.1 General Financial Management  

The budget of the Integrity Chamber is part of the annual budget of the Government of Sint Maarten. 

Article 15 of the National Ordinance states that, in agreement with the Integrity Chamber and the 

Minister of General Affairs, Parliament provides the Integrity Chamber with all facilities for the proper 

and independent performance of its duties.  

 

As an independent administrative body with legal personality, the Integrity Chamber regulates its 

finances independently. The President of the Integrity Chamber is responsible for the budget 

management.  

 

 

6.2 Budget 2021 

In 2021 the Integrity Chamber was funded by the Government of Sint Maarten (50%) and by the 

Government of the Netherlands (50%), based on an agreement established in 2018.  

The Integrity Chamber submitted a budget of NAf 2,275,323. The budget consists of personnel costs 

and material costs and is based on the planned activities of the Integrity Chamber. Due to the specific 

tasks, the structure, and the requirements needed to function independently, additional costs are 

included in the budget. The budget submitted also included financial cuts in connection with the cost-

cutting measures carried out by Government. The members of the Integrity Chamber and the 

Supervisory Council also took a voluntary cut to their compensation.  
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6.3 Expenditures  

The overview of the operating budget for 2021 is presented below. 

 

Financial Year 2021      

   

Budget post NAf NAf 

Received                  1,937,692  

Personnel                   928,514    

Members of the Integrity 

Chamber & Supervisory 

Council 

                  357,405    

Material costs                   514,868    

Total Costs                  1,800,787  

Balance                      136,905  

 

The actual received budget for 2021 was NAf 1,937,962. Due to the ongoing pandemic, the Integrity 

Chamber was not able to execute all of its planned activities, which has allowed for a positive 

budgetary balance, even with a reduced budget. Between forty (40) and ninety (90) percent lower 

expenditures were made in the following areas: Supervisory Council, Travel and Accommodation, 

External Consultation, and Trainings. If all planned activities had been executed, the received budget 

would not have been sufficient to cover all expenses. 
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7. Supervisory Council Annual Report 2021 

 

7.1 Legal framework 

The Supervisory Council of the Sint Maarten Integrity Chamber has been established following Article 

13 of the National Ordinance of December 18, 2017, (AB 2017, no. 41). 

 

7.2 Composition of the Supervisory Council 

The members Supervisory Council of the Sint Maarten Integrity Chamber was appointed in 2020. The 

Supervisory Council consists of the members Ernesto L. Lake (Sint Maarten) and Sophie van 

Bijsterveld (Netherlands). The position of chairman is vacant. It is expected that the ongoing 

procedure for recruiting a chairman of the Supervisory Council that has been initiated in the year 

under review can be finalized in the foreseeable future. 

 

7.3 Complaint Regulation 

In 2021, the Supervisory Council adopted the Complaint Regulation of the Sint Maarten Integrity 

Chamber as referred to in Article 14, paragraph 2, of the National Ordinance. The Complaint Regulation 

has been published in the National Gazette on December 23, 2021 and can also be consulted on the 

website of the Integrity Chamber (under 'Publications'). 

 

7.4 Meetings and content activities of the Supervisory Council 

Due to the Covid-19 pandemic, only the first meeting took place on Sint Maarten. This was the meeting 

following the swearing in of members Lake and Van Bijsterveld. 

 

As in the year 2020, the meetings of the Supervisory Council also exclusively took place online. During 

2021, the Supervisory Council and the Integrity Chamber held discussions three times, and 

information was exchanged with the President of the Integrity Chamber. In total, the average 

frequency of consultations was once every two months. The meetings of the Supervisory Council were 

more frequent during 2021 and they largely had the character of informal work consultations.  

 

In the meetings of the Supervisory Council with the Integrity Chamber that took place in the course 

of 2021, administrative matters were discussed, such as the outlook and the intentions for the coming 

year, the budget of the Integrity Chamber and the financial position of the Integrity Chamber, as well 

as practical matters such as IT (information technology) facilities. Developments relating to the 

functioning of the Integrity Chamber were also discussed. In particular, subjects such as the state of 

affairs with regard to reports received, whether or not to initiate an investigation and the handling of 

reports, advice issued by the Integrity Chamber upon request, and the embedding of the Integrity 

Chamber in the midst of other public institutions and acquiring public awareness of the existence and 

significance of the Integrity Chamber. 

 

The Supervisory Council has kept the Integrity Chamber informed about the process of recruiting a 

President. The Complaint Regulation was also discussed with the Integrity Chamber. This functions as 

a good starting point for further discussions regarding the relationship between the Integrity Chamber 

and the Supervisory Council and, insofar as relevant in that context, to coordinate the work processes 

of both bodies to some extent. In view of the special position that the Supervisory Council occupies 

according to the National Ordinance Integrity Chamber Sint Maarten, this is also appropriate: not only 

is the Supervisory Council a ZBO supervisory body, but the Council also handles complaints from 

administrative bodies or involved persons, in accordance with the applicable National Ordinance 

against the manner in which the powers specified by the National Ordinance for this purpose are 

exercised by the Integrity Chamber. 
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The meetings of the Supervisory Council with the Integrity Chamber President mainly related to 

interim mutual exchanges of information in areas as mentioned above. 

 

The informal work meetings of the Supervisory Council mainly focused on designing the complaint 

procedure, drawing up model documents for the handling of complaints, establishing the Complaint 

Regulation, as well as preparing and carrying out the recruitment procedure for a President of the 

Supervisory Council. 
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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 
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