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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 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 KYDATEX N.V. voorheen 
gevestigd te CELUIS ROAD # 13, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 juni 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 30 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SOUTH 
RIDGE HOLDING COMPANY LIMITED 
voorheen gevestigd te JOBCO COMPLEX 2 
UNIT 7 WELLINGTON ROAD, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 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 MITAJO N.V. DBA JO'S 
STEAKHOUSE voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #134 , 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, 
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 31 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 G.M.G. ENTERPRISES 
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
68, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 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 09 juni 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 PELICAN 
ENERGY GROUP B.V. voorheen gevestigd te 

SUCKERGARDEN ROAD # 47, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 september 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 EXCLUSIVE VACATION 
TRAVEL N.V. voorheen gevestigd te OSPREY 
DRIVE # 4 UNIT A & B, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.13 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 23 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 EFB PROPERTIES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET# 28 , 

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

op d.d.  22 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 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 GEN EVENTS N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 68,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 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 09 juni 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 PEOPLE 
AGAINST VIOLENCE EVERYDAY 

FOUNDATION voorheen gevestigd te 
C.A.CANNEGIETER STREET 51, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 juni 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 02 juni 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 TRILOBO N.V. DBA 
SPARKLING GEMS voorheen gevestigd te 
PRINCESS JULIANA INT'L AIRPORT, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 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 27 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 BEAUTY CONCEPT N.V. 
DBA NEWLINE SLIMMING CENTER voorheen 

gevestigd te TAMARIND PLAZA UNION 
ROAD UNIT H-133 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 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 31 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 GEORGIE'S MARITIME 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD SIMPSON BAY YACHT 
CLUB Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 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 06 juni 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 SECURE TECHNOLOGIES 
N.V. voorheen gevestigd te GROUND DOVE 

ROAD #5 SUIT #18, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 02 juni 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 VECA CHEESE SHOP N.V. 
voorheen gevestigd te PRINCESS JULIANA 
INT'L AIRPORT, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.13 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 27 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 BENJAMIN & PARKER 
TAX SPECIALISTS voorheen gevestigd te 

AQUILINO DE LA GUARDIA AVENUE & 47 
STREET. ,  , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 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 06 juni 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 ISLAND EXIM COMPANY 
N.V. voorheen gevestigd te PELICAN ROAD # 
10, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 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 07 juni 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 SENSUAL 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te COTE 

D'AZUR #38, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 02 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ST. MAARTEN SHIPYARD 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
74, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 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 27 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 BEST BOAT YARD 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD 22 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 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 06 juni 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 MAMBO TRUCKING 
SERVICES B.V voorheen gevestigd te 
NARROW ROAD #51, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 30 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 07 juni 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 SOCIAL 
CHEMISTRY (ST. MAARTEN) N.V. voorheen 

gevestigd te CUPE COY CLUB 220, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 juni 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 27 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 GLODES N.V.GLO'S 
DEAL-A-GIFT BASKET voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD # 48, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 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 27 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 ELVIN CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te C/O 

ALEXANDER'S KANTOOR , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  24 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 31 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 BERGER FOODS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 76, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 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 07 juni 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 SUN 
DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 

BILLY FOLLY RD. #37, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 01 juni 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 ADENIEL MOTORS 
N.V.FRANCINE'S RENTAL C/O FAIRPLAY 
INTERNATIONAL TRUST voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD #94,, SIMPSON 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, 
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 07 juni 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 STUDIO MODA  N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD 

#3-B, , BILLY FOLLY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 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 31 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 WILLIAM ROBERT 

GILMOOR DIR. OF GILMOOR ELECTRONICS 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 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 07 juni 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 TACO MACHO 
N.V. voorheen gevestigd te BEACON HILL 

ROAD # 2,, BEACON HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 01 juni 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 ALEXAM N.V. DBA 
DEVCOM voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD LA PALAPA # 2, SIMPSON 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, 
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 06 juni 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 YI BAO SUPERMARKET 
N.V. voorheen gevestigd te FORT WILLEM 

ROAD #9, , FORT WILLEM , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 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 06 juni 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 INCREDIBLE FITNESS & 
MORE N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD #149, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 09 juni 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 TAZA REAL 
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te C/O 1X1 

DESIGN N.V., PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 01 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan A.D. SOLUTION B.V. 
voorheen gevestigd te PJIA AIRPORT ROAD 
# 65, SIMPSON 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, 
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 07 juni 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 TRINI 2 THE BONE N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 

5 , BILLY FOLLY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  24 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 06 juni 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 INSULATION & 
WATERPROOFING CARAIBES B.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 66 APT. 3B, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 07 juni 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 TERRES 
BASSES REAL ESTATE N.V. voorheen 

gevestigd te CUPECOY BEACH CLUB APT. 
127, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 juni 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 06 juni 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 BEACHSIDE 
DEVELOPMENT CORPORATION N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. NISBETH 
ROAD # 95, PHILIPSBURG, 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, 
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 31 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 FACTORPLUS ST.MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 4 UNIT 1C YOGESH COMMERCIAL 
COMP , CUL DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 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 06 juni 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 JIMMY JACK RENTALS 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 2-
U 40, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 06 juni 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 TOPAL N.V. voorheen 
gevestigd te GOLDFINCH ROAD #5, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 juni 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 06 juni 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 CAL & CAR SERVICES 
B.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 14, 
PHILIPSBURG, 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, 
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 31 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 NATHAJEROMAAL N.V. 
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER 

ROAD #4 UNIT-2P/K , CUL DE SAC , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 06 juni 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 JULINA'S  ENTERPRISES  
NV -(MAHO SHOPPING CENTER) 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. 31 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 06 juni 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 TRIO PRIVATE FUND 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 

GOLDFINCH ROAD, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 06 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan E.M.R. SURVEYORS 
N.V.E.M.R. SURVEYORS voorheen gevestigd 
te E. CAMILLE RICHARDSON RD 12, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.18 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 31 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 NATURAL ACTS N.V. 
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS RD , 

CAY HILL , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 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 06 juni 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 KIMKO CAREFFIRST 

LIMITED 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. 31 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 06 juni 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 TY HOLDINGS LIMITED 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 

#1, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 juni 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 06 juni 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 EASTERN CARRIBEAN 

DISCOVERY N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET 46, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.18 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 31 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 ALTL FINANCIAL 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 68 PUERTO DEL SOL UNIT 
312 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 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 06 juni 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 LA MER SPA B.V.LA MER 
SPA B.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
#162, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 06 juni 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 UNICORN SECURTY 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 

GOLDFINCH ROAD #1 (SAFE CARGO), 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 juni 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 06 juni 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 ENTERPRISES S & Y N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET #10,, PHILIPSBURG, 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, 
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 31 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 ANDECO MANAGEMENT 
AND ACCOUNTING N.V. voorheen gevestigd 

te WELFARE ROAD,# 86 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 06 juni 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 MALTO GRILLS N.V. DBA 
BAJATZU 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. 31 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 19 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 B-B PARTY BUS N.V. 
voorheen gevestigd te FREEPORT DRIVE, 

LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 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 06 juni 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 BONNED SINT MAARTEN 
B.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 
ROAD # 73, PHILIPSBURG, 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, 
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 31 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 AQUABUS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 58 , COLE BAY 

, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 06 juni 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 MOMMA'S BAKERY & 
SPECIALTIES B.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 162 (BLUE MALL), 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 19 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 BASSARMAL'S N.V. DBA 
FREEPORTSHOP INTERSHOP voorheen 

gevestigd te EMMAPLEIN 9-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 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 07 juni 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 GHANISHA N.V. DBA 
ALFA TRADING voorheen gevestigd te 
BACKSTREET  # 79, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.19 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 31 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 BAY ISLAND YACHTS 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

PLAZA DEL LAGOS SUITE 80 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 02 juni 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 NAIK & SONS 
N.V. voorheen gevestigd te RED ROSES ROAD 
#9,, BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 19 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 CROON 
ELEKTROTECHNIEK CURACAO N.V. 

voorheen gevestigd te , , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 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 31 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 T.M.B. RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te MARIANNE ESTATE # 
18-A,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.19 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 31 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 BIG SHINE CAR WASH & 
TIRE CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 77 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 06 juni 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 NATURAL ELEMENTS 
B.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. 31 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 19 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 JUHI N.V.  DBA J-MODA 
voorheen gevestigd te EMMAPLEIN 2 UNIT 5, 

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

op d.d.  04 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 23 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 5 STAR MARINE B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 62, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 01 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan B-M BEAUTY 
PALACE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD 47 B , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 ONE LOVE 22 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. 31 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 07 juni 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 P & P ARCHITECTS N.V. 
voorheen gevestigd te ALMOND GROVE ROAD 

4A, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ACCOFI SERVICES N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 44 
SUITE # 2D, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 31 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 CAFE DEL DESTINO N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 

71 C 4-5 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 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 01 juni 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 RAPID 
EXPLORER(ST.MAARTEN) N.V. voorheen 
gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 
#26 UNIT-9, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 07 juni 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 SUPER STONE B.V. 
voorheen gevestigd te AARON JACOB'S 

DRIVE # 3 A, CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ADVANCED NETWORKS 
COMPANY INC. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 31 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 EDUCATION 
ST. MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 54 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 ROJATA N.V. 
DBA PINOY BAR & RESTAURANT SXM 
voorheen gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 
BLVD # 17, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 09 juni 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 RAINBOW 
DREAMS N V voorheen gevestigd te GUY 

ESTATE, GUANA BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  07 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ALL FIXED N.V. voorheen 
gevestigd te BUCKHOLE ESTATE 10, 
BELVEDERE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 31 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 LOGISTICS 
AND DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd 

te WELFARE ROAD UNIT #312 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 S & H INDUSTRIES N. V. 
DBA PROCONTECH voorheen gevestigd te 
WALTER  J A NISBETH ROAD 73, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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  
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 14                                    Datum: 24 juni 2022 

   P a g i n a  | 23 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 RENCOTT 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN #113, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROADWAY MOTOR 
REPAIR N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 12,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.20 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 31 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 COCONUT JOE'S BEACH 
HOUSE BAR AND GRILL N.V.DIRECTOR: 

CURTIS GRYMALOSKI voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD 63 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 SERGE 
MANGO ADVISORS N.V. voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD #26, 
PHILIPSBURG, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 09 juni 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 ST. MAARTEN 
CIGAR LOUNGE voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN ROAD # 36, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 juni 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 24 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 CORPLEASE LIMITED 
LLC voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#111, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 01 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CORAL 
ISLAND BAR & REST. N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD 49 , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 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 ST.MAARTEN 
AUCTION HOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 2 UNIT 9, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 09 juni 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 STORM KING 
SHUTTERS NV voorheen gevestigd te SUCKER 

GARDEN ROAD #30, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EENEL B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #40 B, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 31 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 DAFOE N V DBA 
CONNIE'S voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD 68 U 7/8 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 STXM 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD #26, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 09 juni 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 THE 
ANATIDAE FOUNDATION voorheen gevestigd 

te SUCKER GARDEN ROAD # 51, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan E-TECH YACHTING N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT C-26, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 31 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 DANAUDIT N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 312 , 

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

op d.d.  30 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 01 juni 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 T.C. SALON & 

BARBER SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD # 6, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 09 juni 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 ST. MAARTEN 
WHITE OIL SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te SUCKER GARDEN # 47, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 juni 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, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EZ TRADE NV voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #27,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 31 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 DEAN'S STEAKHOUSE 
AND SEAFOOD N.V voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 60 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 TRIBES 
ACTIVITIES DESK N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD 2A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 19 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 ECOLOTECH N.V. 
voorheen gevestigd te WELL ROAD JOBCO 

PLAZA COLE BAY, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 maart 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juni 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 MOJITO  LEMON  CARIB 
N. V. voorheen gevestigd te GROUNDDOVE  
ROAD #24, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.20 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 31 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 DES LIQOUR STORE 
N.V.DES LIQOUR STORE N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD UNIT #312 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 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 01 juni 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 WINDWARD 
MEDIA SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 26 UNIT 3, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 30 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 MAA AMBE N.V. DBA 
KUNAL COSMETICS & CLOTHING voorheen 

gevestigd te BACK STREET #18, 
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, 
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 07 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE INSURANCE 
COMPANY OF THE WEST INDIES LIMITED 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #40-
B,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.20 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 31 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 DIRTY DES BAR & GRILL 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

UNIT #312 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  30 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 01 juni 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 ZING 

FISHING N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD #26, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 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 30 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 MILAD FASHION N.V. 

voorheen gevestigd te BACK STREET  31, 
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, 

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 07 juni 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 THE LAZY LIZARD N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #29,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.20 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 02 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

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

WELFARE ROAD #68 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 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 BUBBLE TEA & TAPAS 
N.V. voorheen gevestigd te CORNELIUS M. 
VLAUN STREET # 1, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 31 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 30 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan POLYVALENT 
CARIBBEAN'S INTERNATIONAL 

FOUNDATION voorheen gevestigd te UNION 
ROAD 15 A, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juni 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 THE YACHT 

SHOP N.V. voorheen gevestigd te RADISH 
ROAD #25, REWARD, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 31 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 ENER-TECH (FILIAAL)  
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

85-A, , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 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 02 juni 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 SXM AERONAUTICAL 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
PRINCESS JULIANA INT'L AIRPORT, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 30 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan QUICK AUTO 
REPAIR SHOP N.V. voorheen gevestigd te 

UNION ROAD 81, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 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 EBS ST. MARTIN-

CARIBBEAN B.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #28, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 oktober 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 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 ENTERTAINMENT PARK 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

76 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  30 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 03 juni 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 SHAMBALLA N.V. 

voorheen gevestigd te ONYX ROOM # 2, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 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 30 mei 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA 
ART & FRAMING N.V. voorheen gevestigd te 

CASHEW TREE ROAD# 9, REWARD, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 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 MAPA MANAGEMENT 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#124, 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, 
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 01 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FOOD 
COLLECTIVE SXM B.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 34 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  30 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juni 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 WEST ATLANTIC 
INVESTMENTS N.V. voorheen gevestigd te 
PLAZA DEL LAGO # 15, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 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 03 juni 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 PA AM WORLD AIRWAYS 
DOMINICA S.A. voorheen gevestigd te PJIA 

AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 31 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 30 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 PARK AND SHOP 
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te 
ARBURTUS ROAD 5, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 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 07 juni 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 BULO 
SHARLON CELESTINO voorheen wonende te 

CARROT RD # 24, REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 24 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 WINSTON 
ONIEL voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD # 145,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
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 31 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 ULLOA MARISOL YAMELLY 
voorheen wonende te MARIANNE'S ESTATE 

DRIVE #108, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 19 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 06 juni 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 IGLESIAS VIRGINIA 
MAXIMA voorheen wonende te RHINE ROAD 
# 20, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 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 07 juni 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 SHUPE-
RICKSECKER KATHLEEN voorheen wonende 

te COTE D'AZUR 1 A Z/N COTE D'AZUR 
SAINT MARTIN FWI., LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 juni 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 24 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 TJON-SIE-FAT 
FRANKLIN EDMUND voorheen wonende te 
C/O KPMG,  CURACAO, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 

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 06 juni 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 JEAN CHARLES MARIE 
MARTINE voorheen wonende te GROUND 

DOVE ROAD 26, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 20 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 06 juni 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 LEHMANN-LOUISMARIE 
CLOVIS voorheen wonende te RHINE ROAD 
#105, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  31 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 19 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 KUIPERS HENRICUS 
GERHARDUS voorheen wonende te EMMA 

PLEIN # 1, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 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 24 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 SHAH VISHALS M.S. 
voorheen wonende te KAYA DAMASCO # 7,  
CURACAO, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 31 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 ANDRES POLINALUIS 
ALBERTO voorheen wonende te A.J.C. 

BROUWER ROAD #46, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 27 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 02 juni 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 PETERSON 
JEAN SYLVESTER voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 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 09 juni 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 MONCHERY DANIEL 
voorheen wonende te FORT WILLEM ROAD 

#2, FORT WILLEM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 PURCELL ANDREW 

WILLIAM voorheen wonende te BUOLEVARD 
DE GRAND CASE,  GRAND CASE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 31 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 LOUIS JEAN MARTHIEU 
voorheen wonende te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 104, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 27 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 07 juni 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 RODRIQUEZ 
RODRIQUEZ YOJANNY voorheen wonende te 
JUANCHO YRASQUIN BOULEVARD 11, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 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 31 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 SALOMON, 
DAVID voorheen wonende te WEST 

HOLLYWOOD,CA 90069 1100, , 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, 
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 30 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 GARCIA YAMILETH 
voorheen wonende te BACKSTREET # 77,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 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 06 juni 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 NAISSANE FRANCESCA 
voorheen wonende te NARROW ROAD #93,, 

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

op d.d 30 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 01 juni 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 VILLAREAL-
GIL-ARIAS, CARMEN L. voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. #11-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  31 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 24 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 PHILIP NEVELLE 
ANTOINIO voorheen wonende te CRIPPLE 

GATE FRAIRS BAY, SAINT MARTIN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 02 juni 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 MCDONALD JOSEPHINE 
VALDA voorheen wonende te RICHARDS' 
DRIVE # 30,  MIDDLE REGION, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 juni 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 HARMON JAMES BRIAN 
voorheen wonende te RHINE ROAD #1 MAHO 

REEF, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 31 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  

grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke R 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juni 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 TO THE HEIRS OF 
SCHUCHMAN SUSAN RITA voorheen 
wonende te ROBERTS DRIVE # 2, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 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 echtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 30 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 
WANGA-WOODS LORNA LUCILE voorheen 
wonende te A.J.C. BROUWERS ROAD # 4 
UNIT 1-1, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 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 13e juni 2022, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DAWN BEACH CLUB 
ASSOCIATION, die voor deze zaak woonplaats 
kiest ten kantore van mij deurwaarder alsmede 

in de Simpson Bay Yacht Club Unit 15, Welfare 
Road 68, Simpson Bay te St. Maarten, ten 
kantore van de advocate mr. Kim Huisman, ten 
laste van DE HEER ASHKAN PAHLAVAN 

HASHEMI, woonachtig aan de Sandbanks Drive 
78, Richmond Hill, Ontario L4E 4K7, Canada, 

niet ingeschreven op Sint Maarten,  
BETEKEND: CONSERVATOIR BESLAG VAN 
HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN 
SINT MAARTEN,  beschikking dd. 9 juni 2022. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 

Bij beschikking van 25e april 2022, ten verzoeke 
van ARLENA ROXANA RICHARDSON-

SPROTT, wonende 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, Sint Maarten, ten kantore van de 
advocaat R.E. Duncan, betreffende de onder 

curatele stelling van ELBERT EDUARD 

SPROTT, geboren op 19 oktober 1954 te 
Curacao,  
BETEKEND: BESCHIKKING VAN HET 
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT 
MAARTEN, beschikking dd. 25e april 2022: 
Stelt voor de duur van één jaar, dus tot 25 april 
2023, onder curatele de heer ELBERT EDUARD 

SPROTT, geboren op 19 oktober 1954 te 
Curacao; 
Benoemt tot Curator ARLENA ROXANA 
RICHARDSON-SPROTT, wonende op Sint 
Maarten. 
 

De deurwaarder, Mark John Rabess  
 

 

 
ECHTSCHEIDING 

 
Bij exploot van 25e mei 2022, waarvan een 
afschrift aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten is gelaten, heb ik, Solange Monique 
APON, deurwaarder, voor burgelijke zaken bij 

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, St. Maarten en de BES eilanden 
ten verzoeken van Patricia HUNT, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Brenda 
Brooks, vonnis van het Gemeenschappelijk Hof 
van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en 
de BES eilanden, zittingsplaats St. Maarten, van 

de 14e april 2022, is de echtscheiding 
uitgesproken tussen Patricia HUNT, 
wonende op St. Maarten en Anthony OXFORD, 
wonende in de Verenigd Koninkrijk, wier 
huwelijk op 6e januari 2021 op Antigua & 
Barbuda, werd voltrokken (SXM 2021-H-121) 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 

 
 
 

OPROEPING 
 

bij exploot van de 9e juni 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 8e juni 2022 van de E. A. 
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,  
ANOUCHKA S.A. DANIEL, zonder bekende 

woon- of verblijfplaats te Sint Maarten 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 20 september 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
RBC ROYAL BANK N.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te Curaçao, tevens 

kantoorhoudende op Sint Maarten en ten deze 
gedomicilieerd ten kantore van Bermon Law & 
Legislative Services, aan de Bush Road # 22 te 
Philipsburg, Sint Maarten en gemachtigd de 
advocaat mr. M.M. Hofman-Ruigrok 

AR 89/22 – SXM202200645 
 

De deurwaarder, Mark John R 
 
 

LIQUIDATIE 
 

NIP CONSTRUCTION B.V 

(gevestigd te St. Maarten) 
In liquidatie 

 
Bij besluit van het aandeelhouders van NIP 
CONSTRUCTION B.V.   
van 01 Juni 2022 is besloten der vennootschap 
per 01 Juni 2022 te ontbinden. 

 

(SAS) SIMPLE ACCOUNTING SERVICES B.V.  
E.Camile Richardson Street #15  
Philipsburg, 
Sint Maarten 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de 20e 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 17e juni 2022 

van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg, 
MICHELE HYBORD NEÉ DESJACQUES, 

zonder bekende woon-of verblijfplaats te Sint 
Maarten, wonend en/of verblijvend te Lot 616 
Plum Bay 1 (Villa Monaco) Péninsule des Terres 
Basses, 97150, Saint Martin F.W.I., 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 20 september 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om te antwoorden op de vordering van   
DE VERENIGING VAN EIGENAREN SUPER 
RAINBOW HOMEOWNERS ASSOCIATION,  
gevestigd te Sint Maarten en gedomicilieerd aan 
de Falcon Drive 2 te Harbour View, ten kantore 

van Lexwell Advocaten, en gemachtigd de 
advocaat mr. J. Veen 

AR 96/22 – SXM202200700 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 
 
 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 10e 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 7e juni 2022 van 

de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, 
1. ONIONS BOUCHARD & MCCULLOCH N.V., 
voorheen gevestigd aan de Frontstreet 0, Rika 
Building, Philipsburg, Great Bay, 2. PREFAMO 
N.V., gevestigd aan de Juancho Yrausquin 
Boulevard 0, Bobby’s Marina, Philipsburg EN 3. 

DE HEER EUGENE ALBERT WATHEY, zonder 
een bekende woon-, of verblijfplaats op Sint 
Maarten, 
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 2 september 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   

DE HEER ROBERT GEORGE SCHNEIDER EN 
MEVROUW CARLA ANNE SCHNEIDER, 
wonende in de Verenigde Staten van Amerika 

en ten deze domicilie gekozen hebbende in de 
Simpson Bay Yacht Club Suite 15 & 16, Welfare 
Road 68, Simpson Bay, Sint Maarten, ten 

kantore van de advocate mr. K. Huisman 
KG 52/22 – SXM202200652 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 15e  juni 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 

aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 

Opgeroepen: Gradus Albert Bekendam, 
zonder bekende woon of verblijfplaats, om op 
dinsdag de 20e september 2022 te 8:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 

voor de behandeling van vorenbedoelde zaak 
vordering van Different Real Estate N.V., te 
antwoorden (sxm 2022 647 – AR 90/22)  
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 17e  juni, 2022, heb ik Solange 

Monique Apon, deurwaarder, kantoor houdende 
aan de Front Street # 115 op St. Maarten, 
alhier, ten verzoeke van, James Rudolf Hassell , 
vonnis van het gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingplaats St.Maarten, van de  24e mei 2022 
waarvan de echtscheiding is uitgesproken 

tussen James Rudolf Hassell en Jennifer De 
Los Angeles Cesar Rondon zonder bekende 
woon of verblijfplaats (SAB 2021-18  SAB 

18/2021)                                                                               
De deurwaarder, Solange Monique Apon 

               

LIQUIDATIE 
 

FURLA ST MAARTEN N.V. 
(gevestigd te St. Maarten) 

In liquidatie 

 
Bij besluit van de buitengewone vergadering 
van aandeelhouders van FURLA 
ST MAARTEN N.V. den dato 17 juni 2022 is 
besloten de vennootschap per 20 juni 2022 te 

ontbinden. 
      

De vereffenaar 
INTERTWINE N.V. 
 

 

 

 

 

 

                                         

OPROEPING 
 
bij exploot van de 21e juni 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 16e juni 2022 van de E. A. 

Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,  
DE BOUWER(S) OP DE VOORMALIGE 
PLANTAGE NICK SPRING (EEN TOTAAL 
VAN 72,4 AKKERS), zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande   
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 23 september 

2022, des voormiddags te 09:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
NATASHA BUTE, NAYOKA BUTE EN 
DENICIO BUTE, te dezer zake domicilie 
kiezende te Sint Maarten op het adres Welfare 
Road # 67, Unit 14, ten kantore van mr. J. 

Bloem, alsmede te Curacao, aan de Pietermaai 
23, ten kantore van Soliana Bonapart & 

Aardenburg en gemachtigd de advocaten mrs. 
M.F. Bonapart, L.S. Davelaar en K. Saleh 
KG 58/22 – SXM202200693 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 14                                    Datum: 24 juni 2022 

   P a g i n a  | 44 
 

 
 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de 22 april 2022, no. LB-22/0166 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

In overweging genomen hebbende: 

-  dat op grond van artikelen 89, eerste lid, aanhef, onder b, en 90 van de 

Wegenverkeersverordening een commissie dient te worden ingesteld die zorg draagt voor de 

afgifte van de verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager van een rijbewijs voldoende bekwaam 

en vaardig is om op te treden als bestuurder van een motorrijtuig;  

-  dat artikel 2, eerste en tweede lid van het Landsbesluit inrichting rijexamen bepaalt dat er een 

commissie aangewezen is onder de naam Commissie Examenrijbewijs, die ressorteert onder de 

Inspectiedienst van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie (hierna: TEZV&T) en uit tenminste 3 en ten hoogste 9 bij landsbesluit 

benoemde leden bestaat; 

- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie het wenselijk 

acht de samenstelling van de huidige commissie te wijzigen door leden te (her) benoemen die 

werkzaam zijn bij het Ministerie van TEZV&T;  

- dat op grond van artikel 2, negende lid, van het Landsbesluit inrichting rijexamens de leden van 

de commissie voor de duur van drie jaar worden benoemd; 

- dat op grond van artikel 6 van het Landsbesluit inrichting rijexamens de voorzitter en overige 

leden, met uitzondering van de examinatoren bij de Inspectiedienst TEZ&T, een geldelijke 

voorziening ontvangen voor hun werkzaamheden; 

- het advies d.d. 21 juli 2020 van het hoofd van de Inspectie TEZV&T tevens tijdelijk in de rol van 

voorzitter van de Commissie Examenrijbewijs; 

 

Gelet op: 

 artikelen 89, eerste lid, aanhef, onderdeel b, en 90 van de Wegenverkeersverordening; 

 artikel 6 van het Landsbesluit inrichting rijexamens; 

 
 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 

1.  Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit de volgende personen voor een periode van drie 

jaar te benoemen als lid van de Commissie Examenrijbewijs; 

   No. 2022/307 
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- de heer mr. Eunicio Shurman Martina, geboren op 28 oktober 1973, te Marigot, Saint-Martin, 

van Nederlandse nationaliteit, externe juridische deskundige; 

 
- mevrouw Suzette Marie Kramers, geboren op Curaçao, op 26 februari 1968, van Nederlandse 

nationaliteit, werkzaam bij de Inspectiedienst TEZV&T; 

 

- de heer Minguel Sherdwin Nelson Rollan, geboren op Sint Maarten, op 28 juni 1988, van 

Nederlandse nationaliteit, werkzaam bij de Inspectiedienst TEZV&T; 

 

- de heer Venacio Alfredo Saunders, geboren op Sint Maarten, op 16 december 1979, van 

Nederlandse nationaliteit, werkzaam bij de Dienst Statistiek. 

 
2. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit de volgende personen voor een periode van drie 

jaar te herbenoemen als lid van de Commissie Examenrijbewijs 

 
- mevrouw Peola Miranda Boasman, geboren op Anguilla, op 11 maart 1968, van Nederlandse 

nationaliteit, werkzaam bij de Inspectiedienst TEZV&T als rijbewijs examinator; 

 
- de heer Joseph C. Samuel, geboren op Saint-Martin, op 19 maart 1964, van Nederlandse 

nationaliteit, werkzaam bij de Inspectiedienst TEZV&T als rijbewijs examinator. 

 
Artikel 2 

Met uitzondering van mevrouw Peola Miranda Boasman en de heer Joseph C. Samuel ontvangen de 

leden voor hun werkzaamheden als lid van de Commissie Examenrijbewijs een vergoeding van NAf. 

500,00, op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef, onder b, van het Landsbesluit inrichting rijexamens. 

Artikel 3 

1. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

2. Dit landsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking in de Landscourant. 

 

Philipsburg, 22 april 2022 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

11 mei 2022 
Wnd De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie  

 
 
 

 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak 
(LAR) binnen zes weken na de datum van de 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 
rechtspraak binnen zes weken na de datum van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint 
Maarten 
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No. 2022/358 
 

 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de   22 april 2022, no. LB-22/0167 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in 
overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad. 
 

Overwegende:  
 
- dat de heer Brian Antoine bij Ministeriële Beschikking van de Minister van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie d.d. 5 maart 2015, no. 2015/494 benoemd is tot lid van de 
Commissie Examenrijbewijs, voor drie jaar; 

- dat de leden van de commissie in hun vergadering van 17 juni 2020 op grond van artikel 4, onder 

c, van het Landsbesluit inrichting rijexamens besloten hebben het lid van de commissie, de heer 
Antoine, voor te dragen voor ontslag; 

- dat de voorzitter van de commissie in zijn brief d.d. 26 juni 2020 de heer Antoine de beslissing van 
de leden van de commissie bekend heeft gemaakt en de gelegenheid heeft gegeven om binnen 7 
werkdagen schriftelijk gehoord te worden; 

- dat de heer Antoine geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid zoals bedoeld in artikel 5 van 
het Landsbesluit inrichting rijexamens;  

 
Gelet op:  
- artikel 4, onder c, en artikel 5 van het Landsbesluit inrichting rijexamens; 
    

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 
De heer Brian Antoine per d.d. 8 februari 2022 ontslag te verlenen als lid van de Commissie 

Examenrijbewijs onder dankzegging voor de jaren die hij fungeerde als lid van de commissie. 

 
 

Philipsburg, 22 april 2022 

De Gouverneur van Sint Maarten 
 

11 mei 2022 
Wnd De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie   

 
Bezwaar: 

Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening administratieve 

rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van de 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 

rechtspraak binnen zes weken na de datum van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg 

van Sint Maarten 
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No. 2022/359 
 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de   22 april 2022, no. LB-22/0168 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, in 

overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 
 
Overwegende: 

 
- dat de heer Andreas Joedoeleksono bij Ministeriële Beschikking van de Minister van Toerisme, 

Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie d.d. 24 februari 2015, no. 2015/498 
benoemd is tot lid van de Commissie Examenrijbewijs, voor drie jaar; 

- dat de leden van de commissie in de vergadering van 17 juni 2020 op grond van artikel 
4,onder c, van het Landsbesluit inrichting rijexamens besloten hebben het lid van de 

commissie, de heer Joedoeleksono, voor te dragen voor ontslag; 
- dat de voorzitter van de Commissie Examenrijbewijs in zijn brief d.d. 26 juni 2020 de heer 

Joedoeleksono de beslissing van de leden van de commissie bekend heeft gemaakt en de 
gelegenheid heeft gegeven om binnen 7 werkdagen schriftelijk gehoord te worden; 

- dat de heer Joedoeleksono op 2 juli 2020 gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid zoals 
bedoeld in artikel 5 van het Landsbesluit inrichting rijexamens door zijn zienswijze op zijn 
ontslag aan de commissie bekend te maken; 

- dat de commissie na de zienswijze te hebben ontvangen hun beslissing tot voordracht voor 
ontslag van de heer Joedoelekson niet hebben gewijzigd;   

 
Gelet op:  
- artikel 4, onder c, en artikel 5 van het Landsbesluit inrichting rijexamens; 
    

HEEFT GOEDGEVONDEN: 

 
De heer Mr. Andreas Joedoeleksono per d.d. 8 februari 2022 ontslag te verlenen als lid van de Commissie 

Examenrijbewijs onder dankzegging voor de jaren die hij fungeerde als lid van de commissie. 

 

 
Philipsburg, 22 april 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 
11 mei 2022 

Wnd De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie   
 
Bezwaar: 

Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak 

(LAR) binnen zes weken na de datum van de 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 

rechtspraak binnen zes weken na de datum van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van 

Sint Maarten 
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MINISTERIEEL BESLUIT 

  

Nr. 2022/628 

Besluit van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie tot 
instelling van de Werkgroep Sint Maarten Gaming Authority en benoeming van de leden van 

de werkgroep (Besluit Sint Maarten Gaming Authority - Work Group)   

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,  

    

In overweging genomen hebbende:  

 

- dat de regering een kansspelautoriteit voor Sint Maarten wenst in te stellen; 

- dat het instellen van de kansspelautoriteit onderdeel is geworden van het Landspakket Sint Maarten 

zoals vermeld in het themagebied Versterken Rechtsstaat onder maatregel H2;  

- dat voor het instellen van de kansspelautoriteit het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie, in overleg en samenwerking met de Tijdelijke Werk Organisatie 

(TWO), van de directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, voor de Caribische Hervormings- en Ontwikkelingsorgaan (COHO), een Plan van 

Aanpak genaamd “Overview of the objectives and actions for the establishment of the Sint Maarten 

Gaming Authority (SMGA)” heeft opgesteld; 

- dat het Plan van Aanpak door de Programmamanager van Nederland voor Sint Maarten en haar 

tegenhanger in Sint Maarten goedgekeurd is; 

- dat het Plan van Aanpak door de Ministerraad op 12 augustus 2021 is goedgekeurd; 

- dat het Plan van Aanpak door de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie en de Directeur Landen Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties goedgekeurd en 

ondertekend is; 

- dat in Fase II, onder 1, van het goedgekeurde Plan van Aanpak is bepaald dat een werkgroep belast 

zal zijn met de uitvoerende werkzaamheden van het plan; 

- dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie het wenselijk acht 

de werkgroep in te stellen en de leden van de werkgroep als bedoeld in artikel 2 van dit besluit, te 

benoemen; 

- dat de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid 

alsnog een financieel/belasting en gezondheid expert dienen aan te wijzen als lid van de werkgroep. 

 

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. minister: Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 14                                    Datum: 24 juni 2022 

   P a g i n a  | 49 
 
b. werkgroep: werkgroep als bedoeld in artikel 2, eerste lid. 

 

Artikel 2 Instelling en samenstelling 

 

1. Er is een werkgroep genaamd “Sint Maarten Gaming Authority - Work Group”. 

2. De werkgroep bestaat uit zeven (7) personen. 

3. De werkgroep is als volgt samengesteld: 

 - de heer Lucien Wilson, Hoofd Inspectiedienst TEZV &T (voorzitter); 

 - de heer Shervin Frederick, Senior beleidsadviseur, bij de Afdeling Economie, Vervoer en 

 Telecommunicatie (EVT) (plaatsvervangend voorzitter);  

 - Mej. Brittany van Heyningen, Inspecteur bij de Inspectiedienst TEZV &T; 

 - De heer Francisco Alberto Lacroes, Beleidsadviseur bij het Kabinet van de Minister van 

 Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

 - de heer Luis de Cuba, extern juridisch adviseur bij het Ministerie van TEZV &T; 

 - de heer Marco Aalbers, Hoofdmedewerker Aanslagregeling bij de Inspectie der Belastingen van 

 het Ministerie van Financiën;  

 - een gezondheid expert aan te wijzen door de Minister van Volksgezondheid, Sociale 

 Ontwikkeling en Arbeid. 

4. De werkgroep kan bijgestaan worden door ambtenaren van de overheid, alsmede externe 

deskundigen.  

 

Artikel 3 Betrokkenheid 

 

De leden van de werkgroep mogen op geen enkele wijze bij de administratie, organisatie en uitvoering 

van kansspelen in het algemeen direct of indirect betrokken zijn.    

 

Artikel 4 Taken 

 

1. De werkgroep zal belast zijn met de uitvoering van het Plan van Aanpak zoals bedoeld in Fase 2 en 

3 van vermeld plan, hetwelk zal inhouden: 

 - de bestaande (digitale) documenten en rapporten over kansspelen inventariseren, doornemen 

 en actualiseren; 

 - het opstellen en uitvoeren van de diverse stappenplannen;  

 - fysieke verificatie van de bestaande loterijen lokaliteiten en casino’s; 

 - opstellen van de nodige regelgeving en regelingen voor de oprichting en bedrijfsmatige 

 uitvoering van de Kansspelautoriteit; 

 - de minister, op basis van daartoe in voorbereiding zijnde profielschetsen, te adviseren over de 

 werving en selectie van de directeur, secretariaat en medewerkers van de kansspelautoriteit.  

2. De werkgroep regelt diens eigen werkwijze op grond van de taken en tijdspanne vermeld in het Plan 

van Aanpak en verstrekt de minister desgevraagd alle inlichtingen, waarover de werkgroep vanwege 

de uitoefening van diens taken beschikt. 

 

Artikel 5 Medewerking 

 

1. De werkgroep is gerechtigd zelfstandig alle noodzakelijke inlichtingen en documenten voor de 

uitoefening van zijn taken schriftelijk of mondeling in te winnen. 

2. Aan een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen of documenten wordt met onverwijlde spoed 

voldaan. 
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Artikel 6 Vergoeding 

 

1.  De werkzaamheden van de werkgroep worden uitgevoerd onder normale werktijden. Voor het geval 

de werkzaamheden of vergaderingen buiten de normale werktijden dienen plaats te vinden, 

ontvangen de leden van de werkgroep een geldelijke vergoeding per persoon ten bedrage van NAf 

100,00 per deelgenomen werkzaamheden of vergadering. De vergoeding wordt toegekend indien 

de werkzaamheden of vergaderingen minimaal 1 uur hebben geduurd. 

2. De voorzitter verstrekt maandelijks de minister een overzicht met de soort werkzaamheden en het 

aantal vergaderingen, zoals bedoeld in lid 1, en de personen die hieraan hebben deelgenomen. 

 

Artikel 7 Citeertitel  

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Sint Maarten Gaming Authority - Work Group  

  

Artikel 8 Inwerkingtreding 

 

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

2.  Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.  

  

  

Philipsburg, 25 May 2022 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie  
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MINISTERIEEL BESLUIT 

 

Van June 16, 2022 nr. 2022/663 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

 

(Ministerieel Besluit mandaat economische vergunningen) 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

- Dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie bevoegd is 

tot het verlenen, weigeren, en intrekken van economische vergunningen; 

- Dat deze bevoegdheid op 30 november 2017 middels MB nr. 2017/1657 aan het Hoofd van de 

Dienst Economische Vergunningen werd gemandateerd; 

- Dat voornoemd mandaat op 3 februari 2021 middels MB nr. 2020/1459 werd ingetrokken; 

- Dat is gebleken dat intrekking van het mandaat, voornoemd, geen wezenlijk voordeel heeft 

opgeleverd ten aanzien van efficiëntie in de bedrijfsvoering en verbetering van de 

dienstverlening, en het aldus wenselijk wordt geacht in het belang van een optimale  uitvoering 

van de Landsverordening vestigingsregeling voor bedrijven en aanverwante verordeningen aan 

het Hoofd van de Dienst Economische Vergunningen mandaat te verlenen ten einde namens de 

Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, economische 

vergunningen te verlenen en op aanvraag in te trekken.  

Gelet op: 

- artikelen 1 en 9 onder f van de Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid; 

- artikelen 2 onder b en 13 van het Organisatiebesluit Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie; 

- de Ministeriële beschikking van 14 december 2020, nr. 2020/1459; 

- artikel 2 van de Landsverordening Vestigingsregeling voor bedrijven; 

- artikel 2 van de Loterijverordening;  

- artikel 1 van de Landsverordening hazardspelen; 

- artikel 1 van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen;  

- artikel 2 van de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen; 

- artikel 2 van de Luchtvaartlandsverordening; 

- artikel 3 van de Landsverordening zorginstellingen; 

- artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening beperking vestiging medische 

beroepsbeoefenaren; 

- artikel 2 van de Vergunningslandsverordening; 

- artikel 2 van de Landsverordening openbare straathandel; 

- de Algemene Politiekeur voor het land Sint Maarten;  

- artikel 7 van de Landsverordening winkelsluiting;  
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- artikel 3 van de Landsverordening personenvervoer; 

- artikel 2 van de Kreeftenverordening; 

- artikel 2 van de Visserijlandsverordening. 

- de Landsverordening openbaarheid van bestuur. 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen; 

b. minister: de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie; 

c. hoofd EV: het Hoofd van de Dienst Economische Vergunningen; 

d. ondermandaat: de gemandateerde verleent op zijn beurt mandaat aan onder hem 

ressorterende functionarissen. 

 

Artikel 2 

1. De minister blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen en kan het mandaat te 

allen tijde intrekken. 

2. Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt als een 

besluit van de minister. 

3. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt dat het namens de minister is genomen. 

 

Artikel 3 

1. Aan het Hoofd EV wordt mandaat verleend met betrekking tot het verlenen en op aanvraag intrekken 

van: 

a. vergunningen als bedoeld in de Vestigingsregeling voor bedrijven, met uitzondering van 

aanvragen betreffende de exploitatie van: 

1˚.    loterijen als bedoeld in artikel 3ter van de Loterijverordening; 

2˚.    casino’s als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening hazardspelen; 

3˚.  buitengaatse hazardspelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening 

buitengaatse hazardspelen;  

4˚. concessies als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening op de 

telecommunicatievoorzieningen;  

5˚. luchtvaartmaatschappijen als bedoeld in artikel 1, onderdeel i van de 

Luchtvaartlandsverordening; 

6˚.    openbaar vervoer als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening personenvervoer; 

7˚.   zorginstellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Landsverordening zorginstellingen; 

en  

8˚.   de vestiging van medische beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de 

Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren. 

b. vergunningen of toestemmingen als bedoeld in artikel 2, alsmede een vergunning als bedoeld in 

de artikelen 10 tot en met 18 en toestemming als bedoeld in de artikelen 45 en 46 van de 

Vergunningslandsverordening; 

c. kleine kansspelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid van de Landsverordening hazardspelen; 
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d. loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Loterijverordening; 

e. vergunningen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 11 van de Landsverordening openbare 

straathandel; 

f. ontheffingen als bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening winkelsluiting; 

g. authentieke kopieën; 

h. vergunningen als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Landsverordening personenvervoer; 

i. vergunningen als bedoeld in artikel 4 van de Kreeftenverordening; 

j. vergunningen als bedoeld in artikel 2 van de Visserijlandsverordening; 

k. informatie als bedoeld in artikel 3 van de Landsverordening openbaarheid van bestuur. 

2. Het Hoofd EV legt een aanvraag ter besluitvorming voor aan de minister indien: 

a. het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid of tot 

vaststelling van nieuw beleid waaraan de aanvraag moet worden getoetst; 

b. verlening van de vergunning naar verwachting ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

samenleving. 

3. Het mandaat wordt uitgeoefend door het waarnemend diensthoofd indien: 

a. de aanvrager tot in de tweede graad in familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd EV; 

b. de aanvrager een rechtspersoon is en één van de bestuurders, tot in de tweede graad in 

familierechtelijke verhouding staat tot het Hoofd EV. 

 

Artikel 4 

1. Bij de uitoefening van het mandaat, worden de van toepassing zijnde regelingen, beleidsregels, 

aanwijzingen en richtlijnen in acht genomen. 

2. Op basis van de rapportage van de Dienst Economische Vergunningen, rapporteert het Hoofd EV 

maandelijks aan de minister over de wijze waarop van het in deze beschikking verleende mandaat 

gebruik is gemaakt. 

 

Artikel 5 

1. Indien gewenst kan het Hoofd EV de in artikel 3, eerste lid, genoemde bevoegdheden 

ondermandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. 

2. De ondergemandateerde rapporteert maandelijks aan het Hoofd EV over de wijze waarop van het 

in deze beschikking verleende mandaat gebruik is gemaakt. 

3. Het Hoofd EV kan aan de ondermandatering schriftelijke voorwaarden verbinden. 

4. Indien zowel de gemandateerde als de ondergemandateerde afwezig zijn, wordt de gemandateerde 

bevoegdheid uitgeoefend door de direct leidinggevende van de gemandateerde. 

 

Artikel 6 

 

Documenten die worden opgemaakt door het Hoofd EV vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 

Namens deze, 

Het Hoofd van de Dienst Economische Vergunningen van het Ministerie van Toerisme, Economische 

Zaken, Verkeer en Telecommunicatie 

 

Artikel 7 

Documenten die worden opgemaakt door een aan onder het Hoofd EV ressorterende functionaris 

vermelden: 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, 
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Namens deze, 

Gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris. 

 

Artikel 8 

De ministeriële beschikking d.d. 3 februari 2021, nr. 2020/1459 wordt ingetrokken.  

 

Artikel 9 

1. Dit ministerieel besluit treedt in werking op de eerste dag na ondertekening. 

2. Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

Artikel 10 

Dit ministerieel besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat economische vergunningen.  

 

Philipsburg, 16 juni 2022 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie 
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Nota van toelichting: 

 

Gelet op het aantal verzoeken voor vestigingsvergunningen in de zin van de Vestigingsregeling en het 

aantal verzoeken voor overige economische vergunningen in de zin van de gevallen als genoemd in 

artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot en met k, is het ter bevordering van een efficiënte bedrijfsvoering 

en een betere dienstverlening aan de burgers en ook uit praktisch oogpunt wenselijk om het Hoofd van 

Dienst Economische Vergunningen te mandateren om de genoemde economische vergunningen met 

uitzondering van de vergunningen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, te verlenen. De 

Minister behoudt de bevoegdheid om economische vergunningen te weigeren of ambtshalve in te 

trekken. Een vergunning wordt alleen door het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen 

ingetrokken indien een verzoek tot intrekking is ingediend door de vergunninghouder. 

Indien gewenst kan het Hoofd van Dienst Economische Vergunningen deze bevoegdheid onder 

mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit het feit 

dat een bestuursrechtelijke bevoegdheid over het algemeen gemandateerd kan worden. Het is inherent 

aan het besturen, dat ministers bevoegdheden kunnen mandateren en gezien de wenselijkheid om 

mandaat te verlenen in de gevallen als genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel b tot en met k, wordt 

van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. 

 

 

 

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  

Vervoer en Telecommunicatie 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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Instructions for Use  
 

The fine book prescribes fixed fines, in the Netherlands Antilles Florin (NAFLs), for the most 

common economic and passenger transport violations with the aim to provide clarity and swift 

justice when addressing these violations; it is intended for official use by only the 

extraordinary police officers of the inspectorate within the Ministry of TEATT. Any use by 

others is prohibited.  

To that end, the Pro Justitia summons provides the extraordinary police officer with a means 

to offer a fixed fine on behalf of the public prosecutor, thus preventing the case from going 

to court. In executing this task, the extraordinary police officer is obligated to perform his 

duty impartially and fair, without prejudice, and he is required to follow the instructions of 

the public prosecutor.  

The pro Justitia summons needs to be filled out completely and signed by the extra ordinary 

police officers in order to be processed by the office of the public prosecutor.  

Deviation from the fines mentioned in this fine book is not allowed. A minimum of 14 days 

between offence(s) and court date must be taken into account. For an actual overview of the 

court dates, contact the prosecutor’s office.  

 

 

 

These fines apply to first time offenders only. When a similar offence has been committed 

before, no fine may be imposed as the case will go directly to the prosecutor 
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Business Establishment Ordinance / Vestigingsregeling voor Bedrijven 
 

 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

1 
 

The business does not have an 

establishment and management permit 

for itself.  

2(a) 400.00  

 
2 

A third party does not have a permit to 

establish and manage this business. 
2(b) 300.00  

3 

The business changed ownership and is 

being managed without a permit. 
2(c) 300.00 

 
 

 
4 

The business continued on or has been 

allowed to continue on without a permit.  
2(e) 300.00  

5 
The business has changed its nature 

without a permit. 
2(g)  200.00  

6 

The business has changed location with 

regards to the public. 
2(f) 200.00  
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National Permit Ordinance /Vergunningslandsverordening  
 
 

 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

1 
 

A permit to sell liquor at this establishment 

has not been granted. 
2 (1) 500.00 

 

 
2 

A permit has not been granted to sell food, 

weak liquor and alcohol-free beverages for 

this establishment. 

2 (2) 375.00  

 

3 

Establishment does not have the required 

permit visibly displayed as required by law. 
43 150.00 

 

4 
 

The type of license granted is not clearly 

marked either on top of or on the side of one 

of the outside main entrance doors. 

43(2)(b) 150.00 

 

5 

The name of the permitee is not clearly 

marked either on top of or on the side of one 

of the outside main entrance doors. 

43 (2)(a) 150.00 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/208370/208370_1.html
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Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

6 

The age prohibition is not clearly marked 

either on top of or on the side of one of the 

outside main entrance doors. 

43 (2) (c) 250.00  

7 

Prohibited to admit the following persons into 

premises where strong, -soft alcohol is being 

served: Persons who are in an obvious state of 

intoxication and/or unaccompanied persons 

under the age of 16 years. 

50 (1)  500.00  

8 
Prohibited to sell alcohol to persons under the 

age of 18 years of age.  
50 (2)  

 
500.00  

9 

Making music, performances or other actions for 

the public, or providing opportunity to dance or 

to allow dancing without a permit. 

52 500.00  

10 
Disorderliness or games of chance are conducted 

on the premises.  
54 (a) 250.00 

Only applicable to hotels, coffee-house, beerhouse, 

guesthouse, restaurant or icehouse 

11 
Side business is conducted except that permitted 

by the Minister.  
54 (b) 250.00   
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12 

Wholesalers and liquor stores must be closed 

between 18:30 and 08:00, unless exemption is 

granted. 

47 (1) 250.00  

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes 

13 

Hotels, coffeehouses, beerhouses, 

guesthouses, restaurants or icehouses must 

be closed from midnight to sunrise. 

47 (2)  250.00 

 
 
  

14 Societies must be closed from 01:00 to 08:00. 47 (3)  250.00 

 

15 

It is forbidden for the permit holder to have 

visitors present during business closing hours. 
48 250.00 

Not applicable to hotels and boarding houses with 

regards to their paying guests. 
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National Ordinance on Public Street Trade / Landsverordening Openbare Straathandel 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes 

1 

The party entitled to a plot of land is prohibited 

from allowing a stand to be stationed or taken on 

it without a permit from the Minister or to display 

goods. 

5.2 250.00  

2 

It is forbidden to take up space in anyway in the 

marketplace without a permit from the Minister. 11 250.00 

 

3 

Prohibited for a person to display or have 

displayed goods or merchandise, to offer for sale, 

to buy or to provide to the public without a 

permit. 

5.1 (b) 250.00 

 

4 

It is prohibited without a permit from the 

Minister on or near the public road or public 

water or in another place to address persons or 

having them addressed with a view to making 

commercial advertising  

5.1 (c) 250.00 

 

5 
Forbidden to buy goods, to offer, to sell or have 

delivered on public roads or on public water, at 
4.1 250.00  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/178478/178478_1.html
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home or - with or without limitation - publicly 

accessible and open-air areas. 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

6 

Forbidden on public roads or on public water, with 

or without limitation - publicly accessible and 

open air areas to buy, to sell or to give goods in 

the open air, along the public road, open water, or 

in a locale which is publicly accessible using a 

vehicle, booth/stall, or with other means to 

engage in street trade. 

 
 
 
 

 
5.1 (a) 

 

250.00 

 

7 

It is forbidden to carry goods or wares to the 

market earlier than 2 hours before the market 

commences. 

12.1 75.00 

 

8 

The removal of the goods and wares and the 

vehicles used to transport them must be removed 

no later than 1 hour after the market closes.  

 
 

12.2 75.00 

 
 
 
 

9 
It is forbidden for motor vehicles which have been 

used to transport goods and wares to the market 

 
12.3  

 
150.00 
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to be positioned in such a manner as to disturb 

the normal operation of the market. 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes  

10 

It is forbidden to drive or walk around on the 

market during opening hours with goods or wares 

for sale. 

13 75.00  

11 

It is prohibited during the market to use 

loudspeakers, amplifiers and other sound 

enhancers. 

18.1 250.00 
 
 

12 

The presence of radio equipment, gramophones, 

tape recorders and similar devices, other than for 

sale, is also prohibited on the market. 

 
 

18.1 
 

150.00  
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National Ordinance on Persons Transport / Landsverordening Personenvervoer 
 
 

 
 

 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

1 

Forbidden to transport or have transported persons 

for compensation as an occupation, side 

occupation, business or side business without a 

permit from the Minister.  

3.1 500.00 

 

2 

A permit holder who does not have a permit issued 

to him, on behalf of the minister for each motor 

vehicle in use by the permit holder. 

21.1 500.00 

 

3 

The permit holder is obliged to ensure that the 

permit is present in the motor vehicle to which it 

belongs.  

21.3 250.00 

 

4 

The driver of the motor vehicle is obliged to hand 

over the permit upon first request by the 

investigating officers mentioned in article 33 for 

inspection. 

21.4  
 

 
 

250.00 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/208315/208315_1.html
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Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes 

5 

The holder of a rental car license is prohibited to 

rent a motor vehicle to a person, who has not 

reached the age of eighteen years and/or that 

cannot prove that he is in possession of a valid 

driver's license to drive a motor vehicle of that 

category. 

24 500.00 
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National Decree on Persons Transport / Landsbesluit Personenvervoer 
 
 
 

 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes  

1 
The vehicle is not in a technically well-maintained 

and clean condition. 
9 (a)  250.00  

2 One or more of the seats is defective.  9 (b) 300.00  

3 One or more of the seats is loose. 9 (c) 300.00  

4 All windows are not manufactured of safety glass. 9 (d) 300.00  

5 

There is no spare tire and tool present in good and 

usable condition with sufficient tools to changing a 

wheel. 

9 (e) 250.00  

6 

On the bus on the top front in a manner that can be 

clearly inspected by police the approved route must 

be indicated, which according to the license should 

be ridden, this, however, is only as far as the bus on 

that route is used as such; 

10 (a) 
 

 
 
 

250.00  

7 

In the bus no conductors or conductresses are 

present, which have not yet reached eighteen years 

of age. 

10 (b) 
 

250.00 
 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Sint%20Maarten/CVDR206108.html
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Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amounts  Notes  

8 The bus tariff that is payable either per ride or part 

is not clearly displayed for the passengers.  

 
10 (c) 1  250.00 

 

9 

The holder of a permit to carry out large bus 

services is obligated to ensure that the bus is 

equipped with an emergency exit or that passengers 

can quickly exit the vehicle using another means. 

11.1 (a) 

 
 

250.00 

 

10 

The holder of a permit to carry out large bus 

services is obligated to ensure that the inside of the 

bus is equipped with proper lighting. 

 
11.1 (b) 

 
250.00 

 

11 

The holder of a permit to carry out large bus 

services is obligated to ensure that from sunset until 

sunrise every bus that is used for the transport is 

illuminated on the inside. 

11.1 (c) 

 
 

250.00 

 

12 

The holder of a permit to carry out large bus 

services is obligated to ensure that the vehicle has a 

fire extinguisher and first aid kit. 
11.1 (d) 

 
300.00  

13 

Driver must ensure that when stopping to let 

passenger in/out traffic he/she takes due care that 

traffic is not hindered or that passengers do not 

enter/exit the bus on the roadway. 

14.1 500.00  
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Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount Notes  

14 

The taxi driver is prohibited from taking up a stand in 

any other location that by or on behalf of the Minister 

of Justice has been declared as such by means of a 

sign. 

15.1 500.00  

15 
The motor vehicle rented is not technically well 

maintained or in an unsanitary condition. 
16 (a) 250.00 

 

16 
All windows in the rented motor vehicle are not 

manufactured of safety glass. 
16 (b) 300.00 

 

17 

The rented motor vehicle does not have a spare 

wheel in good and usable condition with tire and 

sufficient tools to change a wheel. 

16 (c) 250.00  

 

18 

The rental car permit holder delivered or have 

delivered to the airport or harbor a rental car (with or 

without driver).  

17 180.00 

 

19 
Refusing to transport passengers who offer to pay for 

their transportation.  
8 100.00 
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National Decree on Taxi Fares 2020/ Landsbesluit Taxitarieven 2020  

(ingevolge art 19 C Landsverordening Personenvervoer) 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes  

1 

The holder of a permit to transport passengers by taxi 

as referred to in Article 3, second paragraph, under c,  

of the National Ordinance on Passenger Transport 

charges the rates as laid down in this 

national decree, containing general measures 

2 125.00 

 

1 The rates are expressed in Dutch Antillean guilders 2 (3) 125.00 

 

2 

From a taxi stand point as referred to in Article 15 of 

the National Decree on passenger transport, the 

driver of a taxi with which taxi transport is carried out 

is obliged to transport a consumer at his request. 

3 (1) 125.00 

 

3 

The tariffs are displayed or handed over for 

consumers in a visible 

and clearly legible place in the taxi. 

6 (1) 250.00 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Sint%20Maarten/CVDR206108.html
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3 
The driver is obliged to keep a proper trip 

administration 
6 (2) 250.00 

 

3 

The driver of the taxi is obliged to provide the 

passenger(s), whether solicited or unsolicited, with a 

sufficiently specified receipt. 

6 (3) 250.00 

  

4 

Taxi transport with a motor vehicle that is registered 

in the Collectivité de Saint-Martin according to the 

registration number, but does not meet the following 

conditions: 

7 (1)  

 

4 a. Transport in a closed loop 7 (1) 180.00 

 

4 

b. transport whereby the outward journey with 

travellers and the return journey to the 

Collectivité de Saint-Martin is made without 

passengers 

7 (1) 

180.00  

4 

c. transport in which the outward journey is 

made without passengers in order to pick up 

passengers who had ordered the taxi and 

who are being transported to a destination in 

the Community of Saint-Martin. 

7 (1) 

180.00  
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4 

d. transport in which the outward journey takes 

place with travellers and where the return 

journey takes place with other travellers to a 

destination in the Collectivité de Saint-Martin. 

7 (1) 

180.00  

5 

The transporter does not have a license to 

perform taxi transport from the Collectivité 

de Saint-Martin. 

7 (2) 

250.00  

6 

The transporter does not have in the motor 

vehicle: 

a. a permit or a certified copy thereof,  

 

7 (3) 

 
 

50.00 

 

6 

b. a complete and truthful control 

document completed before the start of 

the journey, established by ministerial 

regulation. 

7 (3) 

 
 
 

250.00 
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Regulation on the Inspection of Motor Vehicles / Verordening op de keuring van motorrijtuigen 
 
 

 

 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes  

1 

A driver is prohibited from driving a motor vehicle 

over the public road unless he has a valid proof of 

inspection, in the name of the owner, for the motor 

vehicle concerned. 

2 125.00 

 

2 

The driver is prohibited from being on the public road 

with an inspection certificate which was issued for 

another vehicle.  

9 125.00 

 

3 
A new inspection card has not been issued within 14 

days of the change of motor vehicle ownership. 
10.1  125.00 

 

4 
A new inspection card has not been issued within 14 

days of the change of license plate number. 
10.2 125.00 

 

5 

In the case of a motor vehicle no longer in use the 

owner of the motor vehicle has not submitted the 

inspection card to the Inspection Center. 

10.3  100.00 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/208377/208377_1.html
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National Ordinance on Weights and Measures / Ijkverordening 
 
 
 

 

 
 
 

Price Regulation / Prijzenverordening 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  
Fine 

amount  
Notes  

1 

It is forbidden to sell products by size or weight in any 

way in the market, other than by net volume or net 

weight. 

8 100.00 

 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine amount  Notes  

1 

Retailer is offering, selling or renting goods or offering 

performance or services for sale at a higher or lower 

price than established by the Minister. 

2 250.00 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sint%20Maarten/142072/142072_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/142105/142105_1.html


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 14                                    Datum: 24 juni 2022 

   P a g i n a  | 76 
 
 

Store Closing Hours / Landsverordening winkelsluiting 
 
 

 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes  

1 
Stores must be closed on Sundays and Sunday 

equivalent days. 
2 (a)  250.00 

 

2 Stores must remain close between 18:30 and 06:00. 2 (b) 250.00 

 
Except Sundays and days like Sunday according to the 

Labor Regulations. 

 

3 

Shops in which only fresh meat, fresh meat products 

and fresh fish products may be open from 06:00 to 

10:00. 

4 
 

250.00 
 

 

On Sundays and Sunday equivalent days under the 

Labor Regulations. 

4 

Shops may not be open after 22:00 on established 

dates during the period from 28 November to 4 

December and 17 December to 30 December. 

5 250.00 

 

5 
The store is open to the public during regulated 

closing hours. 
8.1 

 
250.00 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Sint%20Maarten/142145/142145_1.html


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 14                                    Datum: 24 juni 2022 

   P a g i n a  | 77 
 
 
 

Lobster Ordinance / Kreeftenverordening 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes 

1 

It is prohibited i.c.w. lobster: to catch, kill, to have 

dead or alive, to have available for sale or delivery, to 

offer for sale, to sell, buy, trade, to give as a gift, to 

deliver, to transport, to import or export not less than 

8 3/4 centimeters or 3 1/2 inches measured from the 

front part called the cephalothorax or "cape".   

2 100.00 

 

2 
It is prohibited to catch or kill lobsters using skewers, 

Spears or forks, except as an individual sport. 
3 

 
100.00  

3 

It is prohibited to purchase lobsters for the purpose 

of selling, trading, delivering, transporting, importing 

or exporting without the consent of the Minister. 

4  100.00  

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sint%20Maarten/176393/176393_1.html
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Road Traffic Ordinance / Wegenverkeersverordening 
 

Nr. Enforcement Statement  Art. Nr.  Fine Amount  Notes 

1 

While that vehicle (or composite) was not provided 

with the required: a) lighting in front/in the back 

(left/right) defect);  b) license plate light; c) brake-

light; d) reflectors;  e) indicator(s); f) horn: g) mirror; 

h)windshield wiper(s); j) valid license plate(s); 

 50.00 

(a) – (h) + j 

1 

The motor vehicle was not provided with the 

required: 

i) exhaust which is properly sound-proofed and leak 

proof over its entire length, whose exhaust is not 

directed to the right side of the motor: 

 

100 

i 

2 
Has made a right/left turn while it was prohibited to 

turn left/right. 
 

50.00 
 

3 

While that section of the road in the direction in 

which the suspect was driving, has been declared 

closed to such a vehicle. 

 50  

4 

Has ignored the order or indication to stop, given in 

the interest of the free circulation of the traffic or the  200.00  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR207068/2
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safety of the road by: a) a police officer/bavpol; b) 

means of red traffic-light; or traffic sign; 

5 

Has changed direction without making the intention 

thereto known in the manner prescribed in article 28 

of the Road Traffic Ordinance of Sint Maarten. 

 100.00  

6 

Has parked that vehicle a) in an area, at the time, 

where there was a “No Parking” sign; b) longer than 

according to the “No Parking” sign allowed in that 

area c)in front of an entrance or exit d) within 5 

meters of a sign indicating a fire-hydrant of the fire 

brigade.  

 50.00  

7 

Has stopped or has left that vehicle standing still:  

a) otherwise than on the extreme right hand side of 

the road and otherwise than in a direction parallel 

thereto; 

 50.00 7 (a ) 

7 

b) In a place where at the time, there was a “No 

Stopping” sign;  

50.00 

7 (b) 

7 

c) At a place, indicated for crossing by pedestrians; 

 

50.00 

7 (c)  
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7 

d) At a distance of less than 5 meters from a sign 

indicating a bus stop;  

50.00 

7 (d) 

7 

e) At a crossing/bifurcation of roads within a distance 

of 5 meters of the intersection of the road-edges or 

the extension  thereof; 

 

50.00 

7 ( e) 

7 

f) On the sidewalk; 

 

50.00 

7 (f) 

7 

g) in violation of article 18 of the Road Traffic 

Ordinance.  

50.00 

7 (g) 

8 

Has allowed a passenger to get into or out of the 

vehicle elsewhere than a bus stop.  50.00  

9 

Without the driver and/or person whom he 

transported with that vehicle wearing a well-fitted 

helmet which is properly fastened on the head by 

means of the chinstrap. 

 75.00  

10 

Has overtaken a motor vehicle, at the place this is not 

allowed.  150.00  

11 

Without the motor vehicle tax owed and due for that 

vehicle having been paid.  150.00  
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12 

While no red flag with sides of at least 0.40 meters is 

attached in the front and to the extreme end of the 

protruding load during the day. 

 100.00  

13 

While the vehicle is not in a satisfactory state of 

repair due to a worn profile of the front/rear tire(s).  50.00 Amount is per tire. 

14 

a) The vehicle is not insured.  

 500.00 14(a) 

14 

b) Not able to handover insurance for that vehicle 

when stopped.  50.00 14 (b) 

15 

While the driver was not in possession of a valid 

driver’s license a) not a license at all:   200.00 15 (a) 

15 

b) only a foreign license; 

 100.00 15(b) 

15 

c) not able to hand over the license when stopped 

 50.00 15 ( c) 

16 

While his windows were not sufficiently transparent; 

the transmittance was less than 70% on the front of 

windshield and/or less than 40% on the front side 

windows. 

 100.00  
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17 

While behaving in violation of article 5 of the Road 

Traffic Ordinance  200.00  

18 

While having that vehicle at night on the road with 

lighting that can cause confusion to the traffic.  50.00  

19 

While the driver or passenger was not wearing a 

seatbelt, or children driving in the vehicle are in 

violation of article 63 of the Road Traffic Ordinance. 

 75.00  

20 

While he/she was using a cell phone while driving.  

 150.00  


