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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 EXPERIENCE TWO 
FOUNDATION voorheen gevestigd te THE 

KEYS ROAD #46, SUCKERGARDEN, 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, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HOUSE STUFF 
N.V.AMERICAN WEST INDIA CO. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 17, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 OMA'S KULTUUR HOUSE 
B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 31 

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

op d.d.  20 juni 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 WU DIRECT 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
46 UNIT 1, COLE BAY, thans zonder bekende 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 FU TA SUPERMARKET 
N.V. voorheen gevestigd te THE KEYS ROAD 
LANE 1 2, SUCKERGARDEN, 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, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan K.G.M. TRADING N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 47, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OPTIQUE CARAIBE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 43-A , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 juni 2022, door de Ontvanger te 

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

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan A.B.F. N.V. voorheen 
gevestigd te DIAMOND HILL # 18, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
juni 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 20 juni 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 ENTEC CORPORATION 
N.V. voorheen gevestigd te WELLFARE 
ROAD# 85 ROYAL VILLAGE 1BDLG 4,, COLE 

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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KANUSING BROS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 39, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 ORODENT SINT 
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD #17 , CAY HILL , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  20 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 28 juni 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 ASHTROM ST. MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te DIAMOND ROAD 

#4 APT 1, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 C.C.L. CONDTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te PEAR ROAD #32, 

ST. PETERS, 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, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KINDAMON N.V. DBA 
ELEGANCE FOR FINE LEATHER voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 7, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 JEM HOMES 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 

ROCK SALT ROAD # 27 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 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 28 juni 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 DRY DOCK 
N.V. voorheen gevestigd te DIAMOND ESTATE 
DRIVE #17, COLE BAY, thans zonder bekende 

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

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 FATIMA CONSTRUCTION 
D.W.I B.V. voorheen gevestigd te MISS 

LALIE'S COMMERCIAL CENTER, CUL DE 
SAC, 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, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LA BAGUETTE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 24, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 KIDSWORLD-SXM N.V. 
voorheen gevestigd te TRUSH ROAD # 21 , 

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

op d.d.  21 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 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 FUENTES 
ENGINEERING N.V. voorheen gevestigd te 

BISHOP HILL ROAD 6, BISHOP HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 HEYTEX ST. 

MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
ROYALPALM BEACH CLUB #2, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 juni 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 20 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 LIBERTY'S 
CONSULTANCY N.V. voorheen gevestigd te 
GUANABAY ESTATE ROAD # 8-A, GUANA 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 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 M.C. RECYCLING N.V. 

voorheen gevestigd te VINE CACTUS DRIVE # 
13, , SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 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 27 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 PANDA EXPRESS N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 
#7, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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.P. COMMERCE N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSONBAY YACHT 

CLUB, WELFARE ROAD # 62, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  10 
juni 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan LIFOU B.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #72, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 MARLIN'S CAR & 
SERVICES voorheen gevestigd te TRUSH 

ROAD # 21 , POINT BLANCHE , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 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 27 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 PLAN IT RITE (SXM) N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 

#29,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 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  
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 15                                      Datum: 08 juli 2022 

   P a g i n a  | 9 
 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 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 TASTE BUDS DBA 

RUNWAY RESTAURANT & LOUNGE voorheen 
gevestigd te SIMPSONBAY FISH MARKET, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 LIPARI N.V.DUBBEL 
OPGENOMEN ZIE CRIB 410.189.650 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET #22 
UNIT C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 MC KINNON, JOSEPH 

voorheen gevestigd te TRUSH ROAD 16A , 
POINT BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 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 27 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 RAMDAS REAL ESTATE N.V. 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE ROAD 

25, POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 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  
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 15                                      Datum: 08 juli 2022 

   P a g i n a  | 10 
 
 
 
 
 
 

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

JEWELERS N.V. voorheen gevestigd te 
CINNAMON GROVE #11,, MAHO, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 LJB COSMETICS N.V. 

DBA PERFUME PALACE voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #34, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

N.V. voorheen gevestigd te W.J.A  NISBETH  
ROAD #57, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 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 27 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 SIZE MATTERS ADVENTURE 

N.V. voorheen gevestigd te BOBBY ' S 
MARINA, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 PELACIOS 
JEWELRY REPAIR SHOP N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 53, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  12 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LUX IMPORT N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 48, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 OM ENTERPRISES 
NVEVEREST FASHION voorheen gevestigd te 
VOGES STREET # 10 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 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 27 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 SWALIGA CHARTERS N.V. 
voorheen gevestigd te BOBBY'S MARINA, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 juni 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 4 S ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE RD #68 
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 MABRIMA 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN #7, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 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 22 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 PARADISE REAL ESTATE 

N.V. 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.  21 juni 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 27 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 TROPICAL CALORIES N.V. 
DBA 12 METRE & RESTAURANT voorheen 

gevestigd te BOBBY'S MARINA JUANCHO 
YRASQUIN BOULEVARD # 22, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 QUICKCASH SINT 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te A.C. 

WATHEY CRUISE FACILITIES SUITE # 1, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 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 21 juni 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 MAHARAJA'S 
ENTERPRISES N.V.MILADY'S voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 72-B, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 PENAGOS 
GRANADAFRANCY EDITH voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #6, , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 juni 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 28 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 ULTIMATE  DESTINY 
DEVELOPMENT  CORPORATION  N. V. 
voorheen gevestigd te GROUND DOVE  

ROAD# 5, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 BELIEVE TO ACHIEVE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te FORT 

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

uitgevaardigd is op d.d.  15 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MANIPASS IMPORT & 
EXPORT N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 119, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 POWER REVOLUTION 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

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

op d.d.  21 juni 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 27 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 ST. MAARTEN ORIGINAL 
CANDY STORE N.V. voorheen gevestigd te 
BOBBY'S MARINA JUANCHO YRASQUIN 

BOULEVARD # 108, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 BRIAFAHNEY B.V. 

voorheen gevestigd te FORT WILLEM ROAD 
#6,, FORT WILLEM, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MATHI N.V. DBA JEFF DE 
BRUGES voorheen gevestigd te FRONT 

STREET 5 & 6, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 PURE SECRET N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #104, 
, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 juni 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 27 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 VIVIENE SUPPLIER N.V. 
voorheen gevestigd te CANNEGIETER STREET 

# 14 UNIT 2-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 DOTCOM MARKETING 

N.V. voorheen gevestigd te FORT WILLEM 
ROAD # 6, FORT WILLEM, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 MICURA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #16, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 SEMPLE CONCRETE & 

EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #362 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 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 28 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 ALTRUS MANAGEMENT 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

REMBRANDT PLEIN 13, MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 VIP DESTINATION 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te LILY 
ROAD #5-A,, MARY'S FANCY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 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 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MIMI & CLAUDE ICE 
CREAM PARLOR N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET 108, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 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 SPRING HOLDINGS N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT 17 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 juni 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 28 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 CARIBBEAN TOURIST AND 
TRAVEL PROMOTIONS NV voorheen 

gevestigd te REMBRANDT PLEIN 36, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 PROGRESSES COMPANY 

N.V. voorheen gevestigd te MARIGOT HILL 
ROAD # 70, ST. PETERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 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 22 juni 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOHINI INC. N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 72-A,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 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 SPUTTERS N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD 93 , COLE BAY 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 juni 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 28 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 EDMIC MANAGEMENT 
SERVICES N.V.( C/O I.C.T.C. ' FELIX 
RICHARDSON' ) voorheen gevestigd te 

REMBRANDT PLEIN # 40, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 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 BANQUE EUROPEENNE 
DU CREDIT MUTUEL voorheen gevestigd te 

UNION ROAD #133 UNIT C+D,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 MONET N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET Z/N, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 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 STM LUXURY REALTY 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

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

op d.d.  21 juni 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 28 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 GOOD WORLD TRADING 
INC. voorheen gevestigd te REMBRANDT 

PLEIN UNIT # 8, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 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 CABA ENTERPRISES N.V. 

voorheen gevestigd te UNION ROAD #139, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MONTANA ENTERPRISE 

B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 11 
UNIT 5,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 SUGAR RUSH CHARTERS 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 juni 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 28 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 HARRIS & 

AIMABLE CONSTRUCTION N.V. voorheen 
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD 268, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 YOUR 

BUILDING CHOISE N.V. voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD #63,, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 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 21 juni 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 N.K. INTERNATIONAL 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

38, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

MARKET N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #43, , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 juni 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 28 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 HOOK-UP 
EMPLOYMENT AGENCY voorheen gevestigd te 

A.TH. ILLIDGE ROAD # 11, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HD SXM N.V. DBA CASH 

FOR GOODS voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 201, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 NAZAR NA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 43-W, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 juni 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

FOUNDATION voorheen gevestigd te 
WASHINGTON STREET # 2, , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 juni 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 28 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 JONES CAR 
RENTAL N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD # 101, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 HERAKLION N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 juni 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NIESKA N.V.  DBA 

GOURMET SNACK voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 122-A, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.20 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 XO GROUP 
HOLDINGS LTD. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #68, UNIT #312, , COLE 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 LA FIBER 

OPTICS N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 
ILLIDGE ROAD #44, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 HERMETICA N.V.ARKAY 

voorheen gevestigd te FRONT STREET 99-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 juni 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 NO LIMIT 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER GARDEN ROAD # 78, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.20 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 22 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 XPRESS 

AUTO CENTER N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD 25, , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 OSPAZ 
HARDWARE N.V. voorheen gevestigd te 

A.TH.ILLIDGE ROAD # 19, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 CEAZAR, 

IVAN DE SUZA voorheen wonende te BANJO 
ROAD #37, CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 juni 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 JANGA ANTONIO 

NAZARIO DBA INTERVENTIONS AND 
SOLUTIONS FOR TOP PERFORMANCE 
voorheen wonende te COCONUT PALM DRIVE 
#5,,  ORANGE GROVE, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2022, door de 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

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

RICARDO voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD # 114-A, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 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 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 CRUZ DE LA 
ROSA LUCIANO FELIX voorheen wonende te 
RICHARDS DRIVE #14, MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 

juni 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 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 DELICE 
WALDIMY voorheen wonende te BAJO ROAD 
# 29-H, CAY BAY, thans zonder bekende 

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

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 ARENDS-VAN 
SANTE BERENDINA ALEIDA voorheen 
wonende te PEN SHELL ROAD # 2,,  GUANA 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 10 januari 2022, door de Ontvanger te 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 juni 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DIR. KRIJN E. VAN DER 
BRUG JUMBA BAR N.V. voorheen wonende te 
FRONT STREET 12-14, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 20 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 DANGLEBEN 
PAT DAVIS voorheen wonende te PARIS 
DRIVE 5B, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 

juni 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 
SOPROMADZE ANNA voorheen wonende te 
BEACON HILL DRIVE # 12, BEACON HILL, 

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 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 BERRY MARIE E.E. 
voorheen wonende te SIMPSON BAY,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 10 juni 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 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 MANOHARAN 
UDHAYAKUMAR voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD #18,, CAY HILL, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 20 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 27 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 RUIZ LOPEZ JESUS 
HUBERTO voorheen wonende te GUANA BAY 
ROAD #54, GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 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  
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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, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DE LA ROSA 

REYES JORGINA voorheen wonende te CAY 
BAY ROAD # 21, CAY BAY, 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, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 juni 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 FRANCOIS JOEL voorheen 
wonende te CANNEGIETER DRIVE #36,  CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 13 juni 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juni 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 MW. MARIA-BROWN, 

HELEN B. DIR. ZIJNDE MARIE B 
BIBEYRON/MARIE B. N.V.CORAIL 
HEALING CENTER voorheen wonende te 

FRONTSTREET #79, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 20 juni 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 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 VALDEZ JOSE, ALBERTO 
voorheen wonende te CANNEGIETER STR. 
#32  APT-E, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 MORGAN 
MILTON voorheen wonende te ZORG EN RUST 

ROAD 16, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 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 SMITH ROGER GERARD 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 32,,  

SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 13 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 21 juni 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 MAYANI SANJAY 
voorheen wonende te FRONT STREET 43, 

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

op d.d 20 juni 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 28 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 FABIAN RONDON JOSE 
ALBERTO voorheen wonende te MOUNT 
WILLIAM HILL 17, MOUNT WILLIAMS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 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 BALDAL ALEXANDER 

voorheen wonende te KING OF THE SEA RD # 
11, SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
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 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 SAMUEL - DANIEL 

MALIETTE KETULINA voorheen wonende te 
ACARDIA DRIVE 3,  SAUNDERS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 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 28 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 OZUNA 

RAMIREZ GENSA voorheen wonende te 
SUCKER GARDEN ROAD 51, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 20 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 28 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 GENTLES KENISHA KERRY-
ANN voorheen wonende te MOUNT WILLIAM 
HILL # 196, MOUNT WILLIAMS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 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 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 BELLEVUE PHILIDOR 

voorheen wonende te PEPPERMINT DRIVE 
#22-B ,, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 BERGHUIS 

GEB. SAMALLA, ANTJE M.R.M. voorheen 
wonende te TAMARIND HILL ROAD 112,,  
OYSTER POND, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 15 juni 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan KOTAI JAGDISH KAYS 

ENTERPRISES N.V. DBA TEE'S R US/ BE 
DAZZLED voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 82, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 20 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 VARGAS-
ACEVEDO JOSE ANTONIO voorheen wonende 
te A.TH ILLDGE ROAD # 64, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 CADESCA CARLOT 
voorheen wonende te PEPPERMINT DRIVE 
#17, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats 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, 

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 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 COLE-HALL BRENDALEE 

MARCIA voorheen wonende te FORT WILLEM 
ROAD 6,  FORT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 15 juni 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 ROBLES JUANA JOSEFA 
voorheen wonende te WINNIPEG STREET # 6 
A/B, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 21 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 28 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 BROWN, HARRY MACKLYN 
DBA BROWN'S CLEANING voorheen wonende 
te MOUNT WILLIAM HILL # 3, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 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  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 DENOE SAMIL voorheen 

wonende te PEPPERMINT DRIVE 12, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 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 APOLLON-
VEARD VELISMENE voorheen wonende te 

RUBBER TREE DRIVE #2,,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

ROBERT JAN voorheen wonende te WELFARE 
ROAD 68,, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 EDUARD VICTOR voorheen 
wonende te MOUNT WILLIAM HILL # 27, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 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 FILS SUDNET voorheen 
wonende te PEPPERMINT DRIVE 29, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats 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, 

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 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 HUGGINS JACINTH 

THERESA voorheen wonende te WELGELEGEN 
ROAD 3-A,  CAY HILL, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 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 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 CAMPBELL, 
CLEVELAND AUGUSTUS voorheen wonende te 
RICHARD'S DRIVE #5, MIDDLE REGION, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juni 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 GUMBS ANA DIVIANDE 
DBA 809 voorheen wonende te GIBBS'S 
DRIVE, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

Bij exploot van 22e juni 2022 van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 

ten verzoeke van de rechtspersoon naar het 

recht van Gibraltar SUTTONGATE HOLDINGS 

LIMITED, gevestigd op Gibraltar (Verenigd 

Koninkrijk), die voor deze zaak tot het uiteinde 

der executie domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede in de Puerta del Sol 

Building, Unit 33, aan de Welfare Road 68, Cole 

Bay, Sint Maarten en gemachtigd de advocaten 

mr. M.R.B. Gorsira en mr. M.D. 

Klompenhouwer, ten laste van 1. de 

rechtspersoon naar het recht van Saint Kitts and 

Nevis KASHMIRE INVESTMENTS LIMITED, 

2. de rechtspersoon naar het recht van Saint 

Kitts and Nevis IMMO KASHMIRE 

DEVELOPMENT, 3. de rechtspersoon naar het 

recht van Saint Kitts and Nevis SEDNA GROUP 

LTD. EN 4. de rechtspersoon naar het recht van 

Saint Kitts and Nevis KUIPER GROUP LTD., 

allen gevestigd in Nevis BETEKEND: VONNIS 

VAN HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN 

SINT MAARTEN, dd. 14 juni 2022 

 

De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot dd. 22e juni 2022, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 
Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 
verzoeke van Guy Estate N.V, gedomicilieerd 

ten kantore van de gemachtigde mw. Casilda 
Matthews, AAN: Rio Rojo Developments 
Ltd., Getaways Resort Management (GEO 
Holiday International), G.R.R. Holdings 

Incorporated, GRH Developments 
Incorporated, zonder bekende adres of 
verblijfplaats op St.Maarten, BETEKEND een 

verzoekschrift met de daarop door het Gerecht 
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
gestelde beschikking dd. 14e  juni, 2022, 
alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 21e juni, 2022, houdende 
conservatoir beslag als in voormeld proces-

verbaal omschreven. SXM UPQ 264/1988  
De deurwaarder S.M. APON 

 
 

 

AANKONDIGING 
 

 
Bij exploot dd. 22e juni 2022, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 
Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 
verzoeke van Guy Estate N.V, gedomicilieerd 

ten kantore van de gemachtigde mw. Casilda 
Matthews, AAN: GRH Developments 
Incorporated, Rio Rojo Developments Ltd., 
Getaways Resort Management (GEO 
Holiday International), G.R.R. Holdings 
Incorporated,  zonder bekende adres of 
verblijfplaats op St.Maarten, BETEKEND een 

verzoekschrift met de daarop door het Gerecht 

in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
gestelde beschikking dd. 14e  juni, 2022, 
alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 21e juni, 2022, houdende 
conservatoir beslag als in voormeld proces-

verbaal omschreven. SXM UPQ 208/1988  
De deurwaarder S.M. APON 
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AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 22e juni 2022, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. 
Maarten,  heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. ten 

verzoeke van Guy Estate N.V, gedomicilieerd 
ten kantore van de gemachtigde mw. Casilda 
Matthews, AAN: G.R.R. Holdings 
Incorporated, Rio Rojo Developments Ltd., 

Getaways Resort Management (GEO 
Holiday International), GRH Developments 
Incorporated,  zonder bekende adres of 

verblijfplaats op St.Maarten, BETEKEND een 
verzoekschrift met de daarop door het Gerecht 
in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. Maarten, 
gestelde beschikking dd. 14e  juni, 2022, 
alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 21e juni, 2022, houdende 

conservatoir beslag als in voormeld proces-
verbaal omschreven. SXM UPQ 205/1988 en 
SXM UPQ 207/1988 
De deurwaarder S.M. APON 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij beschikking d.d. 16 mei 2022 en d.d. 6 juni 
2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint 
Maarten, is de vereffening beëindigd 

respectievelijk van de nalatenschap van de 
wijlen heer Jan Alan Marshall en van de 
ontbonden huwelijksgemeenschap van de wijlen 
heer Jan Alan Marshall en mevrouw Patricia 
Santos, en is ondergetekende, de heer Jay F. 
Theise, geen vereffenaar meer in de 
nalatenschap van de wijlen heer Jan Alan 

Marshall en geen vereffenaar meer in de 

ontbonden huwelijksgemeenschap van de wijlen 
heer Jan Alan Marshall en mevrouw Patricia 
Santos. 
De heer Jay F. Theise 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 4e juli 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op Sint Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 
en kantoorhoudend op Sint Maarten, die voor 

deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 
alsmede aan de C.A. Cannegieter Street # 46 te 

Philipsburg, ten kantore van The LawFirm en 
gemachtigd de advocate mr. P.A.M. Brandon, 
ten laste van MANUEL DE JESUS CAMACHO 
NUNEZ, wonende op Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 
14juni2022 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 4e juli 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 
en kantoorhoudend op Sint Maarten, die voor 
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 

alsmede aan de C.A. Cannegieter Street # 46 te 

Philipsburg, ten kantore van The LawFirm en 
gemachtigd de advocate mr. P.A.M. Brandon, 
ten laste van PATRICIA GEORGINA 
WILLIAMS, wonende op Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 

14juni2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 4e juli 2022 van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 

Officier van Justitie op Sint Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van DE NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP PSB BANK N.V., gevestigd 
en kantoorhoudend op Sint Maarten, die voor 
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 

kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 

alsmede aan de C.A. Cannegieter Street # 46 te 
Philipsburg, ten kantore van The LawFirm en 
gemachtigd de advocate mr. P.A.M. Brandon, 
ten laste van JANE ALICIA ROBINSON, 
wonende op Sint Maarten.  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN, dd. 

14juni2022 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 4e  juli 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: Joshua Kenrick Chiverton, 
wonende op St. Martin, om op maandag de 19e 
september 2022 te 10:15 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 Melissa 
Francisca Webster, te antwoorden (sxm 
2022 618 – E69/22) 

 
De deurwaarder Solange M. Apon 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 22e  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: Awilda Maribeth Santana 
Calletano, zonder bekende woon of 
verblijfplaats, om op maandag de 19e 
september 2022 te 10:30 uur voormiddag ter 

zitting van het gerecht in eerste aanleg op het 
eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet # 58 te Philipsburg, alhier te 

verschijnen, voor de behandeling van 
vorenbedoelde zaak vordering van Carlos 
Antonio Martiens, te antwoorden (E 60/22 – 
SXM 2022-553) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 
 
 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 22e  juni 2022, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, Saba en St. 
Eustatius. Opgeroepen: Kersaint Hypolite, 
zonder bekende woon of verblijfplaats op 
St.Maarten aan de om op maandag de 3e  

oktober 2022 te 9:00 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 Veronica Melsada 
Hodge, eiser wonende op St.Maarten, te 

antwoorden (E 60/22 – SXM 202200553) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 22e  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: de bekende erfgenamen van 
wijlen  Joseph Fernand Metura, , tw; Daryl 

Jeremiah Metura, Keisha Kishana Metura, 
Ashley Ashira Metura, Joselin Mileni 
Metura, Cristopher Joshua Metura, Mathew 
Metura en de onbekende erfgenamen van 

wijlen Joseph Fernand Metura zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten, 
aan de om op dinsdag de 20e  september 

2022 te 08:30 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
de zaak Sankar Ramessar, , te antwoorden 
(AR 35/2018 – SXM 2017/675) 
 

De deurwaarder Solange M. Apon 
 
 

 
 

 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten, van de 8e april 2019, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen ROGERS, 
AMANDA LYNN, wonende op Sint Maarten en 

GUISHARD, PATRICK TERRENCE, thans 
wonende in de Verenigde Staten van Amerika, 
partijen zijn met elkander gehuwd op 20 
november 2000 te West Warwick, Rhode Island, 
Verenigde Staten van Amerika. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                  OPROEPING 
 
bij exploot van de 4e juli 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 29e juni 2021 van de E. A. 

Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,  
STRAND INTERNATIONAL LLC, gevestigd in 
Belize, 

OPGEROEPEN, om op dinsdag, 12 juli 2022, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
te antwoorden op de vordering van   
De naamloze vennootschap SIMPSON BAY 
ESTATES N.V., gevestigd op Sint Maarten en 
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office 

211 ten kantore van BERMAN|KEUNING, en 
gemachtigd de advocaat mr. L.G.J. Berman 
TEGEN BERNARD JEAN-MARIE REYNAUD, 
met onbekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten  

AR 224/21 – SXM202101466 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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OPROEPING 
 

bij exploot van de 23e 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 25e mei 2022 
van de E. A. Rechter in het Het 
Gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, 

Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba, 
JUDY LAURENT LAKE, zonder bekende woon-
of verblijfplaats hier te lande, 
OPGEROPEN, om op donderdag, 29 
septembe 2022, des voormiddags te 09:00 
uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg 

op St. Maarten om te antwoorden op de 
vordering van  JAMES ANTONIO EMANUEL 
LAKE, wonende te Engeland, ten deze 
gedomicilieerd aan de C.A. Cannegieter Street 
# 46 te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore 

van The LawFirm en gemachtigd de advocaten 
dhr. R.E. Duncan en mr. S.H.M Ibrahim TEGEN 

mr. FARIDE ELOISA ELIXIE TJON, wonende 
te Sint Maarten, ten deze gedomicilieerd aan de 
Falcon Drive # 2 te Harbour View, Sint Maarten, 
ten kantore van Lexwell Advocaten en 
gemachtigd de advocaat mr. J. Veen 
SXM2021H00067 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LIQUIDATIE 

 

Nine Hundred B.V. in liquidation 

The liquidator announces that there are no 

assets known to him. The liquidation has ended 
and the legal entity has ceased to exist at the 
date of this publication. The final account is 
drawn up and made available for inspection at 
the Trade Register of the Chamber of Commerce 
Sint Maarten. 

 

The liquidator 
St. Maarten, the date of this publication 

 
 
 

LIQUIDATIE 
 

ITALY LEATHER IMPORT NV.  
Formerly known as 

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

In liquidatie 
 

Bij besluit van het aandeelhouders van ITALY 
LEATHER IMPORT NV. voorheen  

bekend staande als FURLA ST. MAARTEN 
N.V. den dato 17 juni 2022 is besloten de  
vennootschap per 20 juni 2022 ontbinden. 
      
De vereffenaar 

INTERTWINE N.V. 
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Public Notice 
 
The Government announces that Mr. Juan 
Bautista Chamizo Alonso, on behalf of the 
private limited liability company established in 
St. Maarten, Sky High Aviation B.V. has 

submitted an application to the Government in 
order to obtain, pursuant to the National 
Ordinance Aviation AB 2015, No. 09 
(“Luchtvaartlandsverordening”), an economic 
permit for the operation of scheduled and non-
scheduled air services of passenger, mail and 
freight and goods. 

 
This application is from the 8th of July 2022, for 
a period of 10 working days from 13:00 to 
15:00 available for interested parties 
(“belanghebbenden”) at the Department of Civil 
Aviation, Shipping and Maritime-Section Civil 

Aviation, Sr. Modesta Road # 12-Simpson Bay. 
 

Within 30 days, starting from the 8th of July 
2022, interested parties can submit in writing 
objections or suggestions to the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunication through intervention of the 

Department Head of Civil Aviation, - Shipping 
and Maritime. 
 
If following this publication any written 
objection or suggestion are submitted, the 
Minister may allow the applicant and other 
interested parties to orally explain the 

application and the relevant objections or 
suggestions on a set day and time by the 
Minister. 
 

 
The Minister of Tourism, Economic Affairs, 
Traffic and Telecommunication 

 
Roger A. Lawrence  

 

 

 

 

 

 
 
Bekendmaking van het Land 
 

De landsregering maakt bekend dat de heer Mr. 
Juan Bautista Chamizo Alonso namens de op 
Sint Maarten gevestigde Besloten 

vennootschap, Sky High Aviation B.V. een 
aanvraag bij de landsregering heeft ingediend 
ter verkrijging, ingevolge de 

luchtvaartlandsverordening AB 2015, no. 09, 
van een economische vergunning voor het 
uitoefenen van geregeld en ongeregeld 
luchtvervoer van personen, post, vracht en 
goederen. 
 
Dit verzoekschrift ligt vanaf 8 juli 2022, 

gedurende een periode van 10 werkdagen van 
13.00u tot 15.00 u ter inzage voor 
belanghebbenden bij de Dienst Lucht en 
Scheepvaart-Sectie Luchtvaart, Sr. Modesta 
Road # 12- Simpson Bay. 
 

Gedurende een periode van 30 dagen, vanaf 8 

juli 2022 kunnen belanghebbenden schriftelijk 
commentaar indienen bij de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, verkeer en 
Telecommunicatie door tussenkomst van het 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart. 
 

Indien naar aanleiding van deze bekendmaking 
enig schriftelijk commentaar wordt ingediend 
kan de minister de aanvrager en andere 
belanghebbenden in de gelegenheid stellen om 
de aanvraag en de daarop betrekking hebbende 
commentaren mondeling toe te lichten op een 
door de Minister vastgestelde dag en tijdstip.  

 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie 
 
Roger A. Lawrence 
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     No  2022/676 

 

      
 

MINISTERIELE BESLUIT   

 

van 17 juni 2022 

  

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat artikel 4, tweede lid, van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de 

artikelen 3bis, derde en vijfde lid en 4, tweede lid, van de Loterijverordening regelt dat de trekkingen 
van loterijen plaatsvinden ten overstaan van een commissie;  
 
dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie het wenselijk acht bij 
dit besluit  twee leden van de commissie ontslag te verlenen en nieuwe leden aan te wijzen; 
 
dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie vanwege de vele loterij 

trekkingen het noodzakelijk acht vijf (5) leden in de commissie aan te wijzen en deze leden via een 
rouleersysteem hun werkzaamheden te laten uitvoeren; 
 
dat de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie het wenselijk acht dat 

de Inspectiedienst TEZV&T toezicht houdt op de uitvoering van de taken van de commissie.   
 
dat het wenselijk is aan de in dit besluit aangewezen leden een maandelijkse vergoeding toe te kennen 

gebaseerd op een vast bedrag per loterij trekking; 
 
Gelet op: 

- artikel 4, tweede lid, van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van 
de artikelen 3bis, derde en vijfde lid en 4, tweede lid, van de Loterijverordening; 
 

 
 

HEEFT BESLOTEN  
 

Artikel 1 
De trekkingen van loterijen vinden plaats ten overstaan van een commissie, hierna te noemen: Loterij 
trekkingcommissie. 

 
Artikel 2 
1. De Loterij trekkingcommissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twee andere leden. De 

voorzitter en een lid worden aangewezen door het bevoegd gezag en het andere lid door de 
vergunninghouder.  

2. Dit besluit is niet van toepassing op de door de vergunninghouder aangewezen lid. 
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Artikel 3 
1. De door het bevoegd gezag aangewezen leden voeren hun werkzaamheden uit via een 

rouleersysteem. 
 
Artikel 4 

1. De leden van de Loterij trekkingscommissie die door het bevoegd gezag aangewezen zijn, worden 
op eigen aanvraag door het bevoegd gezag tussentijds ontslagen. 

2. De leden als bedoeld in het tweede lid kunnen voorts door het bevoegd gezag worden ontslagen 
wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. 

3. Bij tussentijds vertrek van een lid als bedoeld in het tweede lid kan het bevoegd gezag, op 
voordracht van de voorzitter, een nieuw lid benoemen. 

 
Artikel 5 
Aan de heer Leyton James, geboren op 21 mei 1947 te Aruba wordt, met ingang van de publicatie van 
dit besluit in de Landscourant, ontslag verleend onder dankzegging voor zijn bewezen diensten; 

 
Artikel 6 
Aan de heer Felicito Rombley, geboren op 10 juli 1952 te Aruba wordt, met ingang van de publicatie 

van dit besluit in de Landscourant, ontslag verleend onder dankzegging voor zijn bewezen diensten; 
 
Artikel 7 
De volgende personen door het bevoegd gezag aan te wijzen als lid van de Loterij trekkingscommissie 
voor de duur van een (1) jaar ingaande per de publicatie van dit besluit in de Landscourant:     
 a.  mevrouw Julia Solognier, geboren op 4 januari 1962 te Aruba (voorzitter); 
 b. mevrouw Lorraine Scot, geboren op 1 oktober 1970 te Aruba; 

 b.  de heer Casper Jones, geboren op 6 januari 1959 te Curaçao; 
 c.    mevrouw Jacqueline Peterson, geboren op 16 oktober 1966 te Saint Martin; 
 d.    mevrouw Regine Stroud, geboren op 25 mei 1978 te Curaçao. 
  
Artikel 8 

De door het bevoegd gezag aangewezen leden van de Loterij trekkingscommissie voeren hun 
werkzaamheden uit onder toezicht van het Hoofd van de Inspectiedienst TEZV&T.  

 
Artikel 9 
1.  Aan de voorzitter van de Loterij trekkingscommissie, of diens plaatsvervanger, wordt een 

maandelijkse vergoeding toegekend van: 
 a. NAf. 25,00 per loterij trekking op de weekdag; 
 b. NAf. 45,00 per loterij trekking op zaterdag, zondag en officiële feestdagen.  

  
2. Aan de overige commissieleden die door het bevoegd gezag aangewezen zijn wordt een 

maandelijkse vergoeding toegekend van: 
 a. NAf. 20,00 per loterij trekking op de weekdag; 
 b. NAf. 40,00 per loterij trekking op zaterdag, zondag en officiële feestdagen. 
 
3. Voor de uitbetaling van de maandelijkse vergoedingen dient de voorzitter van de Loterij 

trekkingscommissie voor de 25ste van elke maand een overzicht op te sturen naar het Hoofd van 

de Inspectiedienst TEZV&T en het Hoofd van de Afdeling Economie, Vervoer en Telecommunicatie, 
inhoudende de door de leden van de Loterij trekkingscommissie bijgewoonde loterij trekkingen. 

 
4. De ambtelijke leden van de Loterij trekkingscommissie ontvangen geen vergoeding voor loterij 

trekkingen die binnen de vastgestelde werktijden voor ambtenaren plaatsvinden, met name tussen 
de 08.00 uur en 12.00 uur en tussen de 13.00 uur en 17.00 uur.  
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Artikel 10 
Alle eerdere benoemingen/aanwijzingen van leden, en andere besluiten/brieven betreffende de 
vergoeding van de leden van de commissie voor de trekkingen van loterijen komen met dit besluit te 
vervallen. 
 

Artikel 11 
 
1.  Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.  
2.  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022. 
 
         

       Philipsburg, 17 juni 2022 
 
 
       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, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat dit besluit 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 dit besluit een beroepschrift 

ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION 

 

OF THE February 4, 2021 

 

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT 
 

 
No.:2021/145 

 
 
 
Considering:   
 

- That the severity of COVID-19 and the local transmission rate has caused all schools on Sint 
Maarten to remain closed for in-class instruction for an extended period of time; 

- The importance of the continuity of education in light of the COVID-19 Pandemic by means of 
distance learning; 

- That it is necessary to collect information related to the quality of distance learning offered by 
the competent authority; 

- That a reporting framework has been developed to collect information related to the quality of 
distance learning offered by the competent authority; 

 

 
Given:  

- Articles 48 and 70 of the Landsverordening Funderend Onderwijs (A.B. 2013, GT no. 796); 
- Articles 84, 85, and 87 of the Landsverordening Basisonderwijs (A.B. 2013, GT no. 735); 
- Articles 2 and 62 of the Landsverordening Voortgezet Onderwijs (A.B. 2013, GT no. 794); 
- Article 63 of the Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en Educatie (A.B. 2013, GT 

no. 7950; 
  
 
 

HAS DECIDED:  
 
Article 1  

 

That the competent authority shall divulge information related to distance learning in accordance with 
the reporting framework appended to this administrative decision. 
 
 
Article 2  

 
That the reporting framework must be submitted digitally to the Division of Inspection ECYS at the 
middle and end of each academic term, in alignment with the due date for the standard forms, as per 
the fifth day of the following month.  
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Article 3  

That the reporting framework must be received by the Division of Inspection ECYS no later than on the 
fifth day of the following month. 

 

Article 4 

That this administrative decision will be published in the National Gazette. 

 

Article 5 

That this administrative decision goes into effect as of the day that it has been signed.  

 
 
 

Philipsburg, 04 februari 2021 
Minister of Education, Culture, Youth and Sport 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on the basis of article 55 jo 

56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six 

weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative 

authority the made the administrative decision.  

 

Appeal: Instead of a note of objection persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of National Ordinance 

on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of 
First Instance St. Maarten within 6 weeks after the day of sending or issuance of this letter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 15                                      Datum: 08 juli 2022 

   P a g i n a  | 46 
 

 
 

 
 

MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION 

  

OF THE Febraury 4,  2022 

 

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT 
 
 

           No.:2021/146  
    

 
 
Considering:  
 

- That the severity of COVID-19 and the local transmission rate has caused all schools on Sint 
Maarten to remain closed for in-class instruction for an extended period of time; 

- The importance of the continuity of education in light of the COVID-19 Pandemic by means of 
distance learning; 

- That there is a need for the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport to support its 
stakeholders in the delivery of distance learning; 

 
 

 

Given:  

- Articles 14, 16 and 33 of the Landsverordening Funderend Onderwijs (A.B. 2013, GT no. 796); 
- Articles 5, 11, 15, 16, 17, and 21 of the Landsverordening Basisonderwijs (A.B. 2013, GT no. 

735); 
- Articles 21 and 30 of the Landsverordening Voortgezet Onderwijs (A.B. 2013, GT no. 794); 

 
  

 
HAS DECIDED:  

 
 
 
Article 1  

 

To approve the ‘Policy Guidelines for Distance Learning’. 
 
 
 
Article 2 
 

That this administrative decision will be published in the National Gazette. 
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Article 3  

That this administrative decision goes into effect as of the day that it has been signed. 

 
 
 

Philipsburg, 04 februari 2022 
Minister of Education, Culture, Youth and Sport 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on the basis of article 55 jo 

56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six 
weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative 

authority the made the administrative decision.  

 

Appeal: Instead of a note of objection persons affected by this decision, in accordance with article 7 jo. 16, of National Ordinance 

on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of 

First Instance St. Maarten within 6 weeks after the day of sending or issuance of this letter. 
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Department of  Education 

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH AND SPORT  

GOVERNMENT OF SINT MAARTEN 

 

November 2020 

POLICY GUIDELINES                
FOR                                 

DISTANCE LEARNING 
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1 Introduction 
On January 30th, 2020, the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) was declared a public health emergency 

of international concern due to its alarming levels of spread and severity around the world.1 As a result, 

many schools were forced to close, and students globally were forced to adapt to new distance learning 

environments. On March 18th, 2020, this trend of school closures was adopted by Sint Maarten as the 

virus began to spread locally. Due to the rapid local transmission rate, the Prime Minister of Sint Maarten 

declared a state of emergency on April 4th, 2020, and a lockdown was initiated. Consequently, all schools 

on the island were unable to deliver in-classroom education for the remainder of the school year.  

The COVID-19 pandemic has been one of the biggest disruptions to society and to traditional in-classroom 

education the world has ever known, affecting more than 90% of the world’s student population.2 As a 

result of school closures both globally and locally, education has changed considerably, with the distinctive 

rise of distance learning to ensure the continuity of education during the pandemic, whereby teaching is 

undertaken remotely.3 Additionally, in a letter from the Minister of Education, Culture, Youth and Sport 

(ECYS) dated July 31st, 2020, the decision was taken to advise local school boards to continue to utilize 

distance learning methods for at least the first four weeks of the 2020-2021 academic year. On August 

25th, 2020, the Minister ECYS sent an update regarding the COVID-19 status in regard to education 

continuity to school boards informing them of the decision to continue with a distance learning approach 

to education continuity until further notice. Finally, in a letter from the Minister ECYS dated October 6th, 

2020, school boards were advised to allow all exam students and special education students to return to 

in-class instruction starting as per the week of October 19th, 2020, allow vulnerable students to return to 

in-class instruction as per the week of October 26th, 2020, and allow all students to return to in-class 

instruction as per November 16th, 2020, using Approach 3 of Sint Maarten's Plan for Education Continuity 

Amidst the COVID-19 Pandemic (see Attachment 1). As such, these policy guidelines address the changed 

circumstances brought about by the COVID-19 pandemic and the significant increase in the use of and 

need for distance learning for the continuity of education. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 "Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding 

the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)," Newsroom, World Health Organization, last modified January 30, 

2020, https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-

health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 
2 "International Commission releases Joint Statement on Education and the COVID-19 crisis," News, UNESCO, last 

modified April 14, 2020, https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/international-commission-releases-joint-

statement-education-and-covid-19-crisis. 
3 Ibid. 

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/international-commission-releases-joint-statement-education-and-covid-19-crisis
https://en.unesco.org/futuresofeducation/news/international-commission-releases-joint-statement-education-and-covid-19-crisis
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2 Purpose 
After the decision was made to close schools on the island and distance learning was initiated, it was 

noted that there were little to no means of supervising or inspecting the quality of education delivered. 

Additionally, there were signals from several stakeholders within the field of education that guidelines 

were needed to support the delivery of distance learning. Finally, it was estimated that approximately 

1,100 of the more than 7,000 students on the island had no access to a tablet or computer at home and/or 

had no access to internet to actively participate in online learning4. As such, the purpose of these policy 

guidelines are to provide clear and actionable guidance for the uniform implementation of distance 

learning in primary education, secondary education, advanced vocational education, and higher education 

on the island, and to provide alternatives for education continuity where online learning is not an option.  

These policy guidelines offer guidance and support to schools that utilize distance learning by outlining 

how the Ministry of Education, Culture, Youth, and Sport (MECYS) defines distance learning, how it could 

be delivered, and how it will be regulated during current school closures brought about by the COVID-19 

pandemic and thereafter, during the delivery of blended modes of education.  

The contents of this document are reflective of the goal of the MECYS to provide the tools to realize 

excellence in every aspect of education. The MECYS is committed to providing equal access to quality 

education for all students. 

While these policy guidelines aim to offer guidance for the implementation of distance learning, the 

existing requirements outlined in Sint Maarten’s education legislation still apply. This legislation includes 

the Landsverordening Basisonderwijs, Landsverordening Funderend Onderwijs, Landsverordening 

Voortgezet Onderwijs, Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en Educatie, 

Leerplichtlandsverordering (Compulsory Education Law), and Landsbesluit Bekostiging Onderwijs. 

3 Scope 
These policy guidelines apply to all students receiving primary education, secondary education, advanced 

vocational education, and higher education in Sint Maarten. Consequently, the Policy Guidelines for 

Distance Learning applies to all schools in Sint Maarten, delivering the abovementioned levels of 

education. Several key stakeholders within these schools include: 

 School Board Representatives; 

 School Management; 

 Teachers, Teacher Representatives, and Unions; 

 Safety and Emergency Team Members; 

 Care Team Members; 

 Information Technology Personnel; 

                                                           
4 Based on surveys conducted by the Division of Inspection ECYS and the Division of Education Innovations (DEI) 

to gather information regarding student engagement and information & communications technology (ICT) 

availability during the lockdown, which started on April 4th, 2020. 
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 Parents/Guardians; and 

 Students. 

The roles and responsibilities of key stakeholders within several ministries within the Government of Sint 

Maarten are also important for the implementation of these policy guidelines. These ministries include: 

 Ministry of Education, Culture, Youth and Sport; 

 Ministry of General Affairs; 

 Ministry of Justice; 

 Ministry of Public Health, Social Development and Labour; and 

 Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications. 

The list of learning platforms and software applications that are recommended for distance learning, 

based on information collected from several school boards on the island, includes: 

 ClassDojo; 

 Google Classroom; 

 Google Hangouts; 

 Gynzy Kids; 

 Kahoot; 

 Microsoft Teams; 

 Seesaw Learning; 

 Socrative; 

 Sycamore Education; 

 WhatsApp; and 

 ZOOM. 

There may be some additional learning platforms and software applications that schools may use. In all 

cases, schools must provide students with the information required to access them. 

4 Distance Learning: Definition, Categories, and Types 

4.1 Definition of Distance Learning 
As stated previously, distance learning occurs when teaching is undertaken remotely.5 The term is defined 

as any learning that happens without the teachers and students being physically face-to-face with one 

another, which is the case for proximate learning.6 Access to learning materials is enabled using 

technology or hard copies delivered in person or through the mail.  

                                                           
5 "The COVID-19 Pandemic has changed education forever. This is how," Agenda, World Economic Forum, last 

modified April 29, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-

digital-learning/. 
6 "What Is Distance Learning? And Why Is It So Important?," Education, ViewSonic, last modified March 10, 2020, 

https://www.viewsonic.com/library/education/what-is-distance-learning-and-why-is-it-so-important/. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-education-global-covid19-online-digital-learning/
https://www.viewsonic.com/library/education/what-is-distance-learning-and-why-is-it-so-important/
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4.2 Categories of Distance Learning 
An important distinction when it comes to distance learning is that of synchronous versus asynchronous 

learning7. Interactions between teachers and students may be synchronous (in real time), asynchronous 

(with a time delay), or a mixture of both.  

 

4.2.1 Synchronous Learning 
Synchronous learning occurs when teachers and students participate in learning activities simultaneously, 

through live communication.  

The advantages of synchronous learning are as follows: 

 Teachers and students interact in real time. 

 It is possible to give and receive instant feedback. 

 Students may be more motivated to ask questions or to participate in discussions. 

That being said, there are also several disadvantages of synchronous learning. These are listed below: 

 Teachers and students have less flexibility and will need to be available to attend learning 

activities at the scheduled times. 

 Teachers and students will need to have access to the relevant technology. 

 Teachers and students will need to be comfortable using the relevant technology. 

4.2.2 Asynchronous Learning 
Asynchronous learning does not require teachers and students to participate in learning activities at the 

same time. Instead, students sometimes have deadlines, but otherwise are given the opportunity to work 

through learning materials at their own pace and according to their own schedule. Subjects that involve 

more projects and assignments are better suited for asynchronous learning because it allows students 

more time to focus on their work.  

The advantages of asynchronous learning are as follows:  

 Teachers and students are free to determine their own schedules, which means that they have 

more flexibility. 

 Students can work through learning materials at their own pace, meaning that they can spend 

more time on the aspects they struggle with while quickly working through those that they are 

comfortable with. 

 Teachers and students do not need access to the relevant technology simultaneously. 

The disadvantages of asynchronous learning are: 

 Students will need more self-discipline to learn on their own and stick to their schedules. 

 Teachers and students may have fewer opportunities to interact with one another. 

 Students may have to wait longer for feedback from their teachers. 

                                                           
7 "Types of Distance Learning," What is distance learning?, Oxbridge Academy, last accessed August 27, 2020, 

https://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance-learning/types-of-distance-learning/. 

https://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance-learning/types-of-distance-learning/
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4.3 Types of Distance Learning 
While many countries, including Sint Maarten, have turned to distance learning to ensure the continuity 

of education, it is important to explore the different types of distance learning that are available and 

provide alternatives where online learning is not an option. 

 

4.3.1 Electronic Learning (E-learning) 
Electronic learning, often referred to as e-learning, enables students to access learning materials on 

electronic devices including tablets, computers, radios, and televisions.8  

4.3.1.1 Online Learning 

Online learning is a form of e-learning that requires students to have access to a mobile device, such as a 

tablet or computer, and to the internet to access learning materials. This type of distance learning is often 

more interactive than others, as it allows students to communicate with teachers and students9. Students 

are also able to access and download learning and study materials, curriculum, lesson plans, educational 

apps, submit assignments via an online student portal, complete assessments online, attend webinars, 

and participate in virtual classes through video conferencing. 

4.3.1.2 Radio- and Television-Based Distance Learning 

Considering the global technological divide, many countries around the world are using radio- and/or 

television-based methods to implement distance learning. Locally, these methods could be considered in 

the long-term. 

Radio is one of the most commonly available and accessed technologies across the globe10. Locally there 

are radio stations that can potentially be used to educate students, especially those that are unable to 

participate in online learning. Radio-based distance learning would take the form of pre-recorded lessons 

that are broadcasted at specific times throughout the day. 

Television-based distance learning has tremendous reach and has the advantage over radio-based 

distance learning that it is a more engaging and visual medium11. Television stations could be used to 

broadcast daily educational programming. 

That being said, the setting up and use of radio and television as tools to provide distance learning 

presents major challenges, such as: 

- the non-availability of educational content in audio-visual formats; 

- difficulties of countries to produce content in quantity and quality in a short period of time; 

- the absence of pre-existing partnerships for the design and broadcasting of educational content; 

- the need for communication and collaboration between education specialists and the 

professionals of the audio-visual sector for the production of educational programs; 

                                                           
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 "School, interrupted: 4 options for distance education to continue teaching during COVID-19," Education for All 

Blog, Global Partnership for Education, last modified April 1, 2020, https://www.globalpartnership.org/blog/school-

interrupted-4-options-distance-education-continue-teaching-during-covid-19. 
11 Ibid. 

https://www.globalpartnership.org/blog/school-interrupted-4-options-distance-education-continue-teaching-during-covid-19
https://www.globalpartnership.org/blog/school-interrupted-4-options-distance-education-continue-teaching-during-covid-19
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- the cost of developing educational content in audio-visual formats; and 

- the lack of ways to monitor and evaluate radio- and television-based distance learning. 

In countries where radio- and television-based distance learning have successfully been implemented, 

three core aspects have proven to be necessary to overcome the abovementioned challenges: 

collaboration, pragmatism, and a learner-centred approach.12 

4.3.2 Correspondence Learning 
Correspondence learning involves the use of textbooks, study guides, assignments, and other hard copy 

learning materials. Students can work through these materials in their own time and at their own pace. If 

students need additional support, teachers should be accessible via e-mail, telephone, and/or instant 

messaging13. This type of distance learning is asynchronous and is ideal for the most vulnerable students 

who are unable to utilize e-learning. 

Community centres and the local library could serve as a means of facilitating correspondence learning 

for the most vulnerable students by providing a place where these students can collect learning materials, 

complete their assignments, and submit them. 

 

5 Distance Learning in Sint Maarten 

5.1 Distance Learning Guidelines 
Schools in Sint Maarten should utilize distance learning for as long as advised to do so by the Minister 

ECYS. Once the Minister ECYS advises schools to utilize proximate learning again, blended modes of 

education should be used, with each school using learning methods that are most suited to their needs.  

For example, while some schools may choose to use a combination of both distance learning and 

proximate learning, others may choose to use only distance learning, or only proximate learning. Several 

may decide to use online learning, while others may feel that a mixture of both online learning and 

correspondence learning is more effective. In case teachers have no access to the relevant technology, 

are not comfortable working with the relevant technology, are dealing with students who do not have 

access to the relevant technology, or are dealing with students who do not feel comfortable working with 

the relevant technology, schools may decide to use correspondence learning, or even radio- and/or 

television-based distance learning. Finally, developments due to the spread of COVID-19 throughout the 

community may inhibit movement, making distance learning the only option, as was experienced during 

the lockdown that was initiated on April 4th, 2020. 

In all cases the primary aim is to cover the required curriculum areas for each level of education in 

accordance with the established legislation. Teachers must decide the most effective method to use to 

achieve this aim in consultation with their school’s management. Each school board must ensure that no 

                                                           
12 "Learning through radio and television in the time of COVID-19," COVID-19, UNESCO, last modified June 2, 

2020, https://en.unesco.org/news/learning-through-radio-and-television-time-covid-19. 
13 "Types of Distance Learning," What is distance learning?, Oxbridge Academy, last accessed August 27, 2020, 

https://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance-learning/types-of-distance-learning/. 

https://en.unesco.org/news/learning-through-radio-and-television-time-covid-19
https://www.oxbridgeacademy.edu.za/distance-learning/types-of-distance-learning/
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matter what learning methods are used, the quality of education delivered in their schools are of the 

highest calibre.  

Considering that the implementation of distance learning is new, it is important for guidance to be 

provided regarding how school boards and school management will plan for delivery, track the quality of 

delivery and accessibility to all learners, and adjust their plans as may be necessary. School boards and 

school management must ensure that: 

 A timetable for the delivery of education indicating the class schedule and the learning methods 

to be used is developed and made available to all parties, including the Division of Inspection ECYS 

where applicable. Consideration should be given to delivering distance learning according to the 

regularly scheduled class times of a normal school day, for as much as possible. 

 The manner in which assessments will be carried out is detailed to students, taking into 

consideration the Strategies to Enhance the Integrity of Remote Assessments (see Attachment 2). 

 Online learning schedules allow for students and teachers to have an adequate amount of time 

away from the computer screen for breaks, as necessary. 

 When online learning is the chosen method of delivery for one or more days during the week, 

online learning schedules should have a minimum of 1.5 hours per day for primary education, and 

3 hours per day for secondary education.  

 Teachers and classroom assistants are prepared for the Division of Inspection ECYS to observe 

online classes. Virtual Lesson Observations (VLOs) will be carried out upon introduction of this 

policy with the purpose of supporting and monitoring the delivery of distance learning. However, 

with any extended usage of these policy guidelines for the delivery of education, observations can 

be executed by the Division of Inspection ECYS for supervisory purposes. 

 An evaluation of distance learning is provided to the Division of Inspection ECYS at the middle and 

end of each academic term, as per the 5th of the following month, for as long as distance learning 

is being delivered, via the Distance Learning Evaluation Form (see Attachment 3). 

 A means of capturing and responding to student and/or parent/guardian concerns regarding 

delivery is established. 

 Ample opportunities for further explanation, where necessary, via other mediums, should be 

planned for and shared with students and/or parents/guardians accordingly. 

 The effectiveness of the methods of delivery chosen and the quality of delivery are monitored, 

including obtaining teacher, student, and parent/guardian feedback. 

 Student-teacher interactions online allow for opportunities for students to seek clarity. 

 Plans are in place to engage community support for the most vulnerable students, such as utilizing 

community centres. 

 Technical support is provided to teachers, students, and parents/guardians as necessary, in group 

orientation sessions, for example. 

 The development of chat groups or small learning communities amongst students who can 

support each other in obtaining required information and mastering the material taught is 

promoted.  

 The minimum requirements for the delivery of distance learning are communicated to 

parents/guardians. 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 15                                      Datum: 08 juli 2022 

   P a g i n a  | 58 
 

 Where possible, teachers and classroom assistants utilize the school’s infrastructure for the 

delivery of online learning. This allows school boards and school management to monitor the 

delivery of online learning. Additionally, information technology personnel at the schools will be 

able to offer support and troubleshoot any problems that may arise during the delivery of online 

learning in a timely manner.  
 

 

5.2 Roles and Responsibilities of Several Key Stakeholders 
For the successful delivery of education through distance learning, teachers and classroom assistants, care 

team members, parents/guardians, and students have several roles and responsibilities that are to be 

carried out. School boards and school management are advised to effectuate and communicate the roles 

and responsibilities to the relevant key stakeholders of their schools. 

Teachers and classroom assistants: 

 Teachers and classroom assistants must ensure that they have a stable internet connection and a 

properly working camera and microphone. 

 Teachers and classroom assistants should start their class with instructions on what is expected 

from students in terms of behaviour (e.g. how they should signal that they have a question, 

whether they should mute their microphones, and whether they should turn on or off their 

webcam). 

 Teachers and classroom assistants must retain overall control of the online interaction of their 

class. 

 When screen sharing, teachers and classroom assistants must close all sensitive documents, tabs, 

and applications. 

 Teachers and classroom assistants must not tolerate disruptive students and should remove them 

from the online environment as necessary in order to allow those who wish to partake a fair 

chance to do so. Repeatedly disruptive students may receive a ban from all online access, and 

instead be required to participate via correspondence learning only. Parents/guardians and 

school management must be alerted of repeatedly disruptive students in the online environment 

and all students removed from the online environment so as to allow for the relevant remedial 

steps to be taken.  

 Teachers and classroom assistants must allow all students to participate in online classes, as long 

as they are adhering to the school’s Code of Conduct and the guidelines listed in this document.  

 Teachers and classroom assistants must be available during regular school hours - this may be via 

phone call, email, or any of the learning platforms and software applications being used. In cases 

where a blended approach to the delivery of education is being implemented, there may be times 

during regular school hours when teachers may be engaged with other students. School 

management must therefore ensure that teachers indicate to students their scheduled periods of 

availability. 

 Teachers and classroom assistants engaging in any visual online learning methods must be 

appropriately dressed and must utilize the camera at all times. 
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 Teachers and classroom assistants should strive to have a quiet and neutral backdrop for their 

classes (e.g. a plain wall) or blur out their background.  

 Teachers and classroom assistants must avoid having sensitive documents or objects lying around 

that may be visible when broadcasting/(pre-)recording. 

 Teachers and classroom assistants must consider that there might be some time lag. Check 

regularly with students if they are able to follow along and provide students with enough time to 

comment and ask questions. 

 Teachers and classroom assistants must ensure that content shared with students is appropriate 

and accessible to all. 

 Teachers and classroom assistants must make clear when class has ended and wait for all students 

to log off/leave. 

 Teachers and classroom assistants are responsible for the recording of and reporting of student 

attendance. 

 Teachers and classroom assistants are responsible for arranging the distribution of learning 

materials when utilizing correspondence learning. 

 Teachers and classroom assistants must inform parents/guardians and students in advance if 

classes will be recorded and only record classes if this is of added value. If consent is not given, 

the student in question may participate in the class without turning on his/her camera. 

 Teachers and classroom assistants must not distribute class recordings to third parties apart from 

school management. 

 Teachers and classroom assistants are advised to follow the recommendations of ICT experts 

supporting the process of the delivery of distance learning. 

 Teachers and classroom assistants must utilize the relevant forms provided by Care Team 

Members to assist in the tracking and evaluation of learning, behaviour, speech, and social-

emotional challenges in the online environment. 

Care Team Members: 

 Primary School Care Team Members should continue to follow and incorporate their established 

guidelines for care during the delivery of distance learning. Relevant forms to track and evaluate 

learning, behaviour, speech, and social-emotional challenges should continue to be used to 

identify at risk students. Primary School Care Team Members should also ensure that these forms 

are available to teachers and classroom assistants so that they can assist in the tracking and 

evaluation of learning, behaviour, speech, and social-emotional challenges during online learning. 

Once these forms are submitted to the Student Care Coordinator, Care Team Members should 

implement the proper intervention, tracking and evaluation strategies. 

 Care Team Members should provide additional input to school boards and school management 

as to how best to implement established care guidelines during the period of distance learning. 

 Care Team Members should give special consideration to vulnerable students, including students 

who do not log in regularly. The necessary strategies should be in place to provide intervention 

and follow-up services for these students.  

 Care Team Members should follow protocol on referring cases to the Court of Guardianship if 

necessary. 
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Parents/Guardians: 

 Parents/guardians must ensure that students have regular access to the internet and a tablet or 

computer. It is recommended that primary school students utilize tablets if laptops are not 

available. Secondary school students and students in higher education should utilize laptops once 

available. If internet access and/or a tablet or computer are unavailable, this must immediately 

be communicated to the teacher so that arrangements can be made for the student to be 

accommodated in the classroom where the teacher is delivering the lesson, in the school’s 

computer lab, or for correspondence learning materials to be distributed to the student in 

question.  

 Parents/guardians must ensure that students are attending scheduled classes, completing 

assignments, and participating in assessments. Failure of students to attend will be reflected on 

the student’s attendance record.  

 Parents/guardians must ensure that students engage with the learning materials and method of 

delivery. 

 Parents/guardians must ensure that students regularly check for essential information which may 

be sent by the school. 

 Parents/guardians must ensure that students conform to the class schedule, monitor the receipt 

of learning materials, and alert the teacher if learning materials are corrupted or fail to arrive. 

 Parents/guardians should not use obscene, profane, threatening, or disrespectful language in any 

communications with their child(ren), teachers and classroom assistants, and fellow students 

during online classes. 

 Parents/guardians should be aware be aware that they may be on camera and conduct 

themselves in a respectable and appropriate manner during online classes. 

 

Students: 

 Students are always expected to abide by their school’s Code of Conduct. 

 Students must attend all scheduled (online) classes, complete their assignments, and participate 

in assessments. 

 Students must comply with the rules their teacher and/or classroom assistant establishes inside 

the online classroom, e.g. audio/video settings and how to ask questions or interject during a 

class. 

 Students must always be civil and respectful to their teachers, classroom assistants, and fellow 

students. 

 Students are not to use obscene, profane, threatening, or disrespectful language or images in any 

communications with teachers, classroom assistants, and peers.  

 Students engaging in any visual online learning methods must adhere to the dress code as 

outlined by their school, teacher, and/or classroom assistant, be aware that they are on camera, 

and conduct themselves in a respectable manner. 

  Students must utilize the camera at all times, unless instructed otherwise. 
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 Students must understand that any online interaction may be recorded. This includes anything on 

any of the learning platforms and software applications being used. 

 Students must not distribute class recordings to third parties. 

 Students are not permitted to copy the work of others and/or allow others to copy their work. In 

addition to cheating, students are not permitted to commit plagiarism or collusion. 

 Students must not knowingly upload any file or program that contains a virus, malware, or other 

malicious code. 

 Students must not share their login credentials with anyone except their parents/guardians and 

must not use anyone else's login account. 

If parents/guardians and/or students are unable to meet the abovementioned requirements, or are 

having any difficulties with distance learning, this must be communicated to the school as soon as possible 

for alternative arrangements to be made. 

6 Quality Assurance of Distance Learning 

6.1 General Principle 
Guiding the quality assurance requirements of distance learning is the general principle that students 

being taught using distance learning receive the same quality of education that they would receive if they 

were being taught using proximate learning. Classes taught using distance learning must be comparable 

to classes taught using proximate learning in terms of syllabi, year plans, lesson plans, textbooks, grading, 

methods of evaluation, and learning outcomes. Additionally, the following key aspects will need to be 

considered for each class delivered using distance learning: 

 the relevance, life expectancy, security and reliability of the learning platforms and software 

applications used to deliver distance learning; 

 staff skills and training in line with the Plan for Professional Development (see Attachment 4); 

 student support arrangements; and 

 contingency plans in case of technological failure or inability to access learning platforms and 

software applications. 

6.2 Curriculum Requirements 
The delivery of education according to Approaches 1 to 3 of the reopening of schools detailed in Sint 

Maarten's Plan for Education Continuity Amidst the COVID-19 Pandemic (see Attachment 1) is expected 

to result in a reduction in teacher - student contact hours which will have an impact on the coverage of 

the curriculum. 

Although all subjects within the curriculum are considered to be equally important, in planning for the 

delivery of a blended approach to the delivery of education, much consideration must be given to how 

best to optimize teacher - student contact to promote mastery in key subject areas.  This is of particular 

concern for students within primary and secondary education.  

6.2.1 Primary Education 
In planning for the delivery of curriculum for primary education, schools are requested to follow the 

following guidelines at their own discretion: 
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A. Utilize at least 75% of instructional time, using proximate learning, to deliver the following core 

subjects: 

1. Language & Communication (with a focus on literacy in the younger grades and on English 

and Dutch in schools with Dutch as the language of instruction) 

2. Mathematics 

3. Social-Emotional Development 

4. Science & Technology 

 

B. Utilize at least 50% of instructional time, using distance learning, to deliver the following core 

subjects: 

1. Dutch 

2. Social Studies 

3. Cultural & Artistic Development 

4. Health   

6.2.2 Secondary Education 
In planning for the delivery of curriculum for the first two years of secondary education, schools are 

requested to follow the following guidelines at their own discretion: 

A. Utilize instructional time, using proximate learning, as efficiently as possible, to deliver the 

following core subjects (where they apply): 

1. English Language 

2. Mathematics 

3. Dutch Language 

4. Science 

5. Care 

 

B. Utilize instructional time, using distance learning, as efficiently as possible, to deliver the following 

core subjects: 

1. Philosophy of Life 

2. Cultural & Artistic Development 

3. Social Science 

4. ICT 

5. Physical Education  

In planning for the delivery of curriculum for the third through fifth years of secondary education, where 

it applies, schools are requested to follow the following guidelines at their own discretion: 

A. Utilize at least 75% of instructional time, using proximate learning, to deliver the following core 

subjects (where they apply): 

1. English Language 

2. Mathematics 

3. Dutch Language 

4. Science 

5. Practical / Core Examination Program 
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B. Utilize at least 50% of instructional time, using distance learning, to deliver the following core 

subjects: 

1. Care 

2. Cultural & Artistic Development 

3. Social Science 

4. ICT 

5. Physical Education 
 

7 Attachments 
1. Sint Maarten's Plan for Education Continuity Amidst the COVID-19 Pandemic, MB 2020/936 

2. Strategies to Enhance the Integrity of Remote Assessments, MB 2020/784 

3. Distance Learning Evaluation Form 

4. Plan for Professional Development, MB 2020/937 
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Distance Learning Evaluation Form 

School: Click or tap here to enter text. Date: Click or tap to enter a date. 

Address: Click or tap here to enter text. Email: Click or tap here to enter text. 

School Board: Click or tap here to enter text. Telephone: Click or tap here to enter text. 

School Manager: Click or tap here to enter text. Adjunct Manager: Click or tap here to enter text. 

Type of Education: Choose an item. 
(e.g. Primary, Secondary, or Tertiary Education) 

School Department: Click or tap here to enter text. 
(only applicable to Secondary Education, e.g. TKL, PKL, HAVO, etc.) 

School boards are required to report to the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport (MECYS) 
regarding the quality of education being offered in their schools. To make this easier, each school should 
fill in the information requested in this form. School boards should then compile the forms and submit 
them to the Division of Inspection ECYS. The due date for the submission of this form is at the middle 

and end of each academic term, in alignment with the due date for the standard forms, as per the 5th 
day of the following month. Example: at the middle of the first academic term, as per the 5th day of the 
following month, the Distance Learning Evaluation Form and all other standard forms will be due, and 
again at the end of the first academic term, as per the 5th day of the following month. 
Please include how you are evaluating the distance learning methods being used; an evaluation of the 
quality of education offered; the total number of instructional hours per day; how subjects are being 
integrated and any adjustments made to the curriculum; any assessments carried out and the validity 

thereof the platforms being used; an evaluation of care processes (both internal and external); best 
practises related to distance learning; challenges and/or bottlenecks related to distance learning; 

solutions to the challenges and/or bottlenecks related to distance learning; and what accommodations 
have been made for student, teacher and parent support (especially for those students and teachers 
without devices and/or internet access, students who are academically challenged, and parent and 
teacher outreach). 

Method of Evaluation 
Click or tap here to enter text. 
 
Evaluation of Quality of Education 
Click or tap here to enter text. 
 
Total Number of Instructional Hours 

Click or tap here to enter text. 
Integration of Subjects and Adjustments to the Curriculum 
Click or tap here to enter text. 

 
Assessments and Validity 
Click or tap here to enter text. 
 

 
Platforms 
Click or tap here to enter text. 
 
Care (Internal/External) 
Click or tap here to enter text. 
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Best Practises related to Distance Learning 
Click or tap here to enter text. 
 
Challenges and/or Bottlenecks related to Distance Learning 
Click or tap here to enter text. 

 
Solutions to the Challenges and/or Bottlenecks related to Distance Learning 
Click or tap here to enter text. 
 
Accommodations for Student, Teacher & Parent Support 
(e.g. students and teachers without devices and/or internet access, students who are academically 

challenged, and parent and teacher outreach) 
Click or tap here to enter text. 
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The Council of Ministers of Sint Maarten 

Attn: The Honourable Mr. Roger Lawrence 

Government Administration Building 

Soualuiga Road 1 

Pond Island, Sint Maarten     

         

 

   
 
Ref. no.: IC-ADV/22.028 

 

Subject: Advice on Supervisory Board position PJIAE 

 

Philipsburg, June 28, 2022 

 

Honourable Minister, 

 

In your letter dated January 21, 2022 (reference no.: GOVTEZVT-22-022610), you 

requested advice from the Integrity Chamber pertaining to the position of a Supervisory 

Board member of the Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij N.V. 

(PJIAE), on behalf of the Council of Ministers. In the request, the Council of Ministers 

expresses its concern that a court ruling could potentially damage the reputation of, and 

integrity at, the Princess Juliana International Airport (the Airport). The Council of 

Ministers requests advice on what the court judgment means for the Supervisory Board 

member’s position within the Airport and/or what policies should be in place to deal with 

these kinds of matters.  

The Integrity Chamber requested the Council of Ministers for additional information in 

order to provide advice. The information was received on March 4, and May 19, 2022.  

Legal Basis  

Article 16, first paragraph of the National Ordinance Integrity Chamber, tasks the 

Integrity Chamber with giving advice and making proposals on policies to generally 

improve integrity throughout government and its entities. Based on Article 16, third 

paragraph of the Ordinance, advice can be requested from the responsible Minister.  

 

Relevance 

In recent years, there has been growing national and international recognition regarding 

the importance of integrity within the public and private sector. Incorporating ethical 

and moral behaviour throughout government and its entities, is now considered 

necessary to build trust and a positive (inter)national image within the community. It is 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 15                                      Datum: 08 juli 2022 

   P a g i n a  | 67 
 

also necessary for obtaining loyalty from the employees and attracting investors. 

Furthermore, societal reactions to several integrity-related incidents occurring in recent 

years involving leaders, politicians, or other persons holding high functions in society, 

has made it clear that certain moral standards are expected not only from government, 

but also from corporations and persons in positions of leadership. 

 

Integrity issues can be the result of circumstances where morals, norms and values are 

not being adhered to. These circumstances can be the result of or lead to behaviour that 

harms the proper functioning of government or government-owned companies 

(hereafter: administrative bodies). The consequences of this behaviour are sometimes 

tangible and easily seen, e.g., in the form of financial consequences. The use of 

disciplinary actions in this regard can be easily justified. 

 

There is also behaviour that indirectly or unintentionally harms the proper functioning 

of the administrative body. Examples of such behaviour include, dishonesty, activities 

that are not compatible with primary job functions, conflicts of interest, the manipulation 

of information, etc. The consequences of this behaviour may not be visible, or easily 

detectable. The behaviour may also not be in violation of legislation or regulations. 

However, while not legally wrong, it may be undesirable or morally incorrect.  

 

Within this advice, the Integrity Chamber will therefore elaborate on the importance of 

personal and corporate integrity, present possible integrity risks for the corporation, and 

provide recommendations on the necessary policies, meant to improve the integrity 

infrastructure and deal with integrity issues.  

 

The Importance of Corporate and Personal Integrity  

Corporate integrity is the practice of integrating ethical and moral behaviour throughout 

an organisation. This is also important for government-owned entities. Corporate 

boards, and the Supervisory Boards tasked with their supervision, are required to 

display transparent, honest, and accountable behaviour. This is considered a key 

component to a positive public perception of the corporation. When there is a 

(perceived) lack of corporate integrity, it puts the (inter)national reputation of the 

corporation at stake. It also affects the trust of (potential) investors and the 

shareholder’s trust in the Supervisory Board’s ability to properly execute their role.  

  

Personal integrity is of importance when selecting persons to be on Supervisory Boards, 

and during their tenure. In addition to the educational and professional requirements, 

individuals should have the characteristics that showcase the norms, values, and image 

of the organisation. If Board members do not display the required characteristics, it can 

be harmful to the reputation of the Board and the corporation. 

 

 

Existing Regulatory Framework  
The following documents were analysed for this advice and are considered the current 

regulatory framework.  

 Book 2 of the Civil Code of Sint Maarten 

 National Ordinance Corporate Governance (Eilandsverordening Corporate 

Governance) 

 Corporate Governance Code (as mentioned in article 3 of the National Ordinance 

Corporate Governance)  
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 Articles of Incorporation PJIAH (Statuut wijziging PJIAH 2009) 

 Articles of Incorporation PJIAE (Statuut PJIAE 1996) 

 The Appointment Resolution of the Supervisory Board member  

 

The Articles of Incorporation of PJIAE determine that in the execution of its tasks and 

competencies, the Supervisory Board is exclusively led by the interests of the 

corporation and its enterprises. The execution of the responsibilities of the Supervisory 

Board should always be conducted in accordance with the corporation’s norms, values, 

and legislative framework, as well as corporate globally recognized practices.  

In addition, the Corporate Governance Code has several provisions that are specifically 

related to integrity. Examples include, Article 8 (Premature Retirements), Article 9 

(Conflicts of Interest) and Article 12 (No Personal Advantages).  

 

While the basic regulatory framework is in place, there are certain policies and 

procedures lacking, that would ensure a more comprehensive integrity infrastructure. 

 

Requested Advice  

In this paragraph the Integrity Chamber will answer the questions posed in the request: 

(1) what the court judgment means for the Supervisory Board member’s position within 

a government-owned company, and (2) what policies should be in place to deal with 

these kinds of matters.  

 

1. Court Judgment  

The Integrity Chamber is not tasked with determining the legal consequences of the 

court judgment for the Supervisory Board member’s position, but can advise on possible 

integrity risks. The court judgment as such, does not necessarily imply an integrity issue. 

However, the judgment can lead to the perception of integrity issues for the individual 

involved, which can in turn negatively affect the Supervisory Board, and the corporation 

as a whole. 

 

Possible consequences for the Airport due to perceived (personal) integrity issues of 

Supervisory Board members are: 

 Damage to the reputation of the Supervisory Board and the Corporation 

 Damage to the perceived independence and impartiality of the Supervisory Board 

 The susceptibility of the Supervisory Board and the corporation to allegations and 

rumours of misconduct 

 The promotion of an atmosphere of non-compliance within the corporation  

 The loss of trust from employees, stakeholders, shareholders, and society  

 The loss of potential suppliers and investors 

 An increase in occurrences of integrity-related misconducts 

 

 
Advice 1 

Anything that raises questions about the integrity of an individual, the Board, or the 

corporation, must be managed and handled as an integrity issue. If there are negative 

effects for the corporation, the Princess Juliana International Holding Company (PJIAH), 

as shareholder of PJIAE, is authorized to decide the consequences for all Board members 

of PJIAE. Based on the Corporate Governance Code, the following decisions can be 

made: (1) Allow the individual member to remain in their function, (2) Request a 
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premature retirement of the individual member, or (3) Not renew the appointment of 

the individual member.  

 

The assessment to determine the consequences should be done in a manner that is fair 

and impartial to all parties involved. Board members should be given the opportunity to 

respond to allegations made against them. The assessment procedure and the outcome 

should be as transparent as possible to maintain the trust of the public. Transparency 

will also help to suppress any rumours and rectify negative public perception.  

 

2. Recommended Integrity Infrastructure 

As mentioned above, the basic regulatory framework at the Airport is in place. However, 

to ensure a comprehensive integrity infrastructure, and to lay the foundation of expected 

behaviour that represent the norms and values of the corporation, additional policies 

are necessary. 

 

Advice 2 

The Integrity Chamber recommends the following policies are established, implemented, 

and enforced.  

 

Code of Conduct: From the information provided to the Integrity Chamber, the 

Supervisory Board does not utilise a Code of Conduct. A Code of Conduct for Supervisory 

Board members will provide guidance to the members on prevailing and essential norms 

and values, the associated governing rules, and expected behaviour within the execution 

of their tasks.  

 

Conflict-of-Interest Policy: General and specific conflicts are discussed and outlined 

as necessary, in a Conflict-of-Interest policy. This policy can specify how Board members 

should avoid conflicts, what constitutes a conflict and what to do when a conflict arises.  

 

Compliance/Integrity evaluation: Board members and their noted employments and 

activities (paid or unpaid) should be regularly evaluated, to ensure the lack of possible 

integrity-related risks in the execution of their tasks, before and after their appointment. 

New ancillary activities attained during the tenure of the Board member should be 

reported and vetted.  

 

The above recommended policies can be compiled into the by-laws of the Supervisory 

Board.  

 

Integrity Trainings/Workshops: Trainings and workshops that focus on the necessity 

and awareness of integrity are essential for Supervisory Board members in 

understanding the parameters of acceptable and ethical behaviour. It allows for 

the promotion and improvement of integrity within the Supervisory Boards of the Airport 

and creates a ‘top-down’ atmosphere regarding integrity. Trainings also enable 

discussions on the importance of a Supervisory Board, that is free of internal or external 

influences and interests, that conflict with the interests of the corporation. 

 

Guidelines for Integrity Incidents: Guidelines for integrity incidents will ensure that 

all integrity issues are handled in a fair and consistent manner and is to be utilised when 

a Supervisory Board member violates the established regulations or when there are 
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allegations of misconduct. Compliance with policies and procedures within the Airport 

are essential for promoting and maintaining personal and corporate integrity. 

Components of the Guidelines for Integrity Incidents should include: 

 The definition of an integrity incident  

 How to report an integrity incident  

 To whom an integrity incident should be reported  

 The regulatory basis for reporting an integrity incident 

 How to investigate an integrity incident 

 Sanctions for violations  

 

The Integrity Chamber can play a role in the implementation of the advised integrity 

infrastructure.  

 

 

Conclusion  

The Integrity Chamber provides the above advice at the request of the Minister of TEATT, 

on behalf of the Council of Ministers of Sint Maarten. It should be noted that the advice 

is based on an analysis of the information provided relating to the request.  

 

Administrative bodies have an obligation to ensure integrity in their functioning. The 

trust and reputation of corporations can be at stake when there are (perceived) integrity 

issues. Administrative bodies must prevent not only unlawful, but also undesirable or 

morally incorrect behaviour occurring in the personal lives of their Supervisory Board 

members during their tenure.  

When this behaviour occurs, the (perceived) harm done to the functioning of the person 

and the corporation, needs to be properly determined and handled.  

The regulatory framework determines the rules, applicable procedures, and the 

consequences or sanctions related to the occurred behaviour. The implementation and 

enforcement of the regulatory framework is imperative to ensure awareness of the 

framework, consistency in its application, and trust within the corporation. In the event 

of an integrity incident, transparency of the procedure and the outcome is important to 

restore and maintain the confidence of the public.  

 

The Integrity Chamber advises that anything that raises questions about the integrity 

of an individual or the corporation be managed and handled as an integrity issue. The 

Integrity Chamber also advises the establishment, implementation, and enforcement of 

the recommended policies to ensure a comprehensive integrity infrastructure within the 

Airport.   

 

The Integrity Chamber trusts that this advice will provide insight into the importance of 

corporate and personal integrity in corporations and on methods to improve the integrity 

infrastructure of the Airport. 
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Motivated Response  

You are kindly requested to provide a motivated response to this advice within six (6) weeks 

of the date of this letter, no later than August 9, 2022. A copy of this advice will also be 

submitted to Parliament, and to the administrative body, in accordance with Article 18 of 

the National Ordinance Integrity Chamber and published in the National Gazette. The 

written response to this advice will also be published in the National Gazette. The Integrity 

Chamber will follow-up on the implementation of this advice.  

 

Sincerely, 

 

The Integrity Chamber 

H.W. Vogels, President 

R.A. Boasman 

H.R. Lodder 
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Notice of Deregistration/Dissolution of Entities 
The Chamber of Commerce and Industry (COCI) announces the proposals to dissolve the following businesses 

or legal entities, with reference to the circumstances on which the intention to dissolve the entities is based. If 
the mentioned circumstances still apply six weeks after the announcement of the publication in the National 
Gazette and local newspaper, the Chamber of Commerce dissolves the legal entity, unless the Chamber 
establishes that within the period of six weeks the circumstances on which the intention to dissolve the entities 
is based, does not exist any longer. 
This action of COCI is in accordance with Article 25, book 2 of the Civil Code, whereby Chamber of Commerce 
and Industry reserve the rights to dissolve businesses or entities that are considered non-compliant with their 

obligation as a registrant with the Chamber of Commerce.  
If you disagree with our current record of your circumstances, kindly accept our apology, and please contact us 
immediately. 
 

Reg. 
No. 

Name of Entity/Business 

Circumstances 
for the 

intention to 
Dissolve 

12084 AIR LEKKERBEK No Address 

12086 AJANI GROUP OF COMPANIES N.V. No Address 

12071 Alexi Enterprises N.V. No Address 

12106 AMARUN N.V. No Address 

12101 Ana's Beauty Salon N.V. No Address 

5140 Anstone Enterprises N.V. No Address 

12041 Blinds & More No Address 

4525 BRYANT CONSULTING SERVICES No Address 

12021 Buck Buster Video Rental & Sales No Address 

12104 Campus Laundry No Address 

12054 CARIBBEAN COMMUNICATION NETWORK N.V. No Address 

12047 CARIB-HISPANO COURIER SERVICES No Address 

12032 Club Crystal No Address 

4099 Cole Bay Lagoon Development N.V. No Address 

4578 Day Break N.V. No Address 

3808 DIALCO SECURITY SYSTEMS No Address 

12090 Digital Archiving (Digico) No Address 

12040 Disney Kids Store No Address 

12020 Dog's New Look No Address 

4082 ELECCARIBE   No Address 

3702 FABRIEKK N.V.  No Address 

4427 FAIRPLAY INTERNATIONAL No Address 

12669 FAITH SALON  No Address 

12070 Fashion Bazaar N.V. No Address 

4242 FRESH VEG N.V No Address 

12042 GACJORE ART GALLERY N.V/ No Address 

12044 Galore Advertisement No Address 

12093 GEC N.V. No Address 

4485 Generik N.V. No Address 

12017 Ghis-Laine Cosmetics No Address 

12001 Hen- Sey Barber Shop No Address 

12043 Hodge Collection Agency No Address 
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4149 Inflight Co- Load N.V. No Address 

4037 INTER ISLAND RESTRAUNT AND MANAGEMENT N.V No Address 

12083 International Lottery Authority No Address 

4337 International Paper Conventers (Inpacor) N.V. No Address 

12102 Jab Autoparts N.V. No Address 

12077 K.B.B. Trading N.V. No Address 

12030 KHUSHBOO ENTERPRISES N.V. No Address 

12049 Margartt Fashion No Address 

4098 Maximo Florence International N.V. No Address 

12010 MICDAN BUSINESS SERVICES No Address 

12068 Millenium Vibes No Address 

12105 NEW NOUVELLE GENERATIONS BAR & RESTAURANT No Address 

12076 One Love Urban Wear No Address 

12096 Pinnacle Financial Services N.V. No Address 

12055 Pointe Des Antilles N.V. No Address 

12089 Quality Vacation No Address 

12107 Ray Corner No Address 

12074 SIMPLY NAILS No Address 

12011 Slimbo General Maintenance No Address 

4504 SOFUGI REAL ESTATE HOLDINGS N.V No Address 

4958 Sotruna N.V. No Address 

12009 Sound Concepts N.V. No Address 

4094 Sticky Aloe N.V. No Address 

12078 SUPER DOLLAR SUPER 1-2-3- N.V. No Address 

12075 Sury Company No Address 

12062 SXM Homes.Com No Address 

5264 THOMSKI CORPERATION N.V.   No Address 

12067 V.I.P. Promotions No Address 

12022 Vegas No Address 

12095 West Atlantic Investments N.V. No Address 

4131 WINDWARD SECURTIY GROUP No Address 

12015 Younison Consultants No Address 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
During the month of April 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%. Nevertheless, 
the outstanding amount of required reserves decreased by NAf.21.4 million due to the lower base amount upon which 
it is calculated.14  Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit (CDs) increased by NAf.15.0 million 
because the commercial banks subscribed for a higher amount during the weekly auctions of CDs with a maturity of two 
weeks.   
 
Base money15 dropped by NAf.45.6 million due to a decrease in the current account balances of the commercial banks 
(NAf.49.4 million), moderated by an increase in currency in circulation (NAf.3.8 million). The decrease in the current 
account balances was primarily the result of the net purchase of foreign exchange and the decline in the dollar balances 
of the commercial banks at the Bank, the net purchase of CDs and the transfers by PSB Bank N.V. (Postspaarbank) from 
its accounts at the commercial banks towards its account at the Bank. This decrease was moderated, however, by the 
transfers from Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) towards Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution, 
the government of Sint Maarten, and a pension fund from their accounts at the Bank towards their accounts at the 

commercial banks, and the decrease in required reserves. 

 
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.13.8 million mainly because of the increase in the 
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK), due to the payment of interest on bonds 
issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State, and the Central Bank of Aruba at the Bank. By 
contrast, the decrease in the deposits of the commercial banks in Bonaire and an international financial institution 
placed under the emergency rule at the Bank moderated the increase in the item “Liabilities to non-residents”. 
 
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.23.9 million due to a decrease in the deposits of 
Curaçao (NAf.19.8 million) and Sint Maarten (NAf.4.1 million). The decrease in the deposits of Curaçao was mainly the 
result of the payment of interest to the Dutch State, moderated by the transfer of license fees collected by the Bank over 
the month of March 2022. Meanwhile, the deposits of Sint Maarten decreased mainly because of the payment of interest 
to the Dutch State and transfers towards its accounts at the commercial banks related to the reconstruction of Sint 
Maarten, the funds of which were received from the trust fund at the World Bank. 
 
The item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.9.9 million due largely to the transfers by PSB Bank N.V. towards 
its account at the Bank. In addition, funds received by the public pension fund of Curaçao (APC) from abroad towards 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 30-Apr-22 31-Mar-22 Liabilities 30-Apr-22 31-Mar-22

Claims on nonresidents 4,486.2 -107.0 Liabilities to nonresidents 215.3 13.8

Gold 1,438.3 -23.2 Deposits of nonresidents in foreign currency 215.3 13.8

Official reserves 3,047.9 -83.8

Other 0.0 0.0

Domestic assets 612.5 1.3 Domestic liabilities 3,587.6 -66.0

Currency in circulation 563.9 3.8

Claims on the government 274.6 0.3 Government deposits 187.8 -23.9

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 175.1 -19.8

Government agencies and institutions 274.6 0.3 Government of Sint Maarten 12.2 -4.1

Other 0.0 0.0 Former Central Government 0.1 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 0.0 0.0 Liabilities to deposit money banks 2,598.9 -55.8

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 875.7 -49.4

Certificates of Deposit 196.0 15.0

Required reserves 1,527.2 -21.4

Claims on other sectors 337.9 1.0 Liabilities to other sectors 237.0 9.9

Other assets 337.9 1.0 Deposits of other residents 172.6 7.0

Other liabilities 64.5 2.9

Capital and reserves 1,295.9 -53.5

Total assets 5,098.7 -105.7 Total liabilities 5,098.7       -105.7

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten for the month of April 2022:

(millions of NAf.)
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its account at the Bank contributed to the increase in this item. By contrast, the transfer of funds by GSH N.V. towards 
Girobank N.V. moderated the increase. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.83.8 million which is mainly 
attributable to the net purchase of foreign exchange, the decline of the dollar balances of the commercial banks at the 
Bank, and the transactions of the commercial banks in Bonaire. However, the transfer of funds from abroad by a pension 
fund and the World Bank, the receipt of funds by APC, and the transactions of the Central Bank of Aruba have moderated 
the decline in this item. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.23.2 million due to the lower market 
value on the balance sheet date compared to the end of March 2022. The decrease in the item “Capital and reserves” on 
the liabilities side of the balance sheet was related to the lower market value of the gold stock and the rebalancing of 
the investment portfolio with the aim of increasing the Bank's future investment returns. 
 
Willemstad, June 23, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig te 

maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond van 
artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het Ministerie 
van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de Landscourant, te weten 
een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van de 
Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 31 

Landsverordening van de 29ste juni 
2022 tot wijziging van de 
Landsverordening 
ongevallenverzekering en de 

Landsverordening ziekteverzekering 
in verband met het aanpassen van 
de loongrenzen 
 

 
 
 
29 juni 2022 

 
 
 
01 augustus 2022 

 
 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 29 

 
 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of June 17, 
2022 to determine the maximum 
wholesale price and maximum 
retail prices for petroleum products 

(Regulation maximum prices 
petroleum products) 

 

 
 

17 juni 2022 

 
 
 

18 juni 2022 
 

 
 
 

AB 2022, no. 30 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 

and Telecommunication of June 20, 
2022 to determine the maximum 
wholesale price and maximum 
retail prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 
 

 
 
 

20 juni 2022 

 
 

 
21 juni 2022 

 
 

AB 2022, no. 32 
 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of July 7, 
2022 to determine the maximum 
wholesale price and maximum 

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

 
 

07 juli 2022 
 
 

 
 
 

08 juli 2022 

 
  

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


