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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juli 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 EUROPEAN  APPAREL 
SINT MARTIN N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET ST. ROSE ARCADE # 16, 

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

op d.d.  28 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 29 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 BROADWAY 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
HAPPY ESTATE ROAD #27, BELVEDERE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 ANKA BACKHOE & 
TRUCKING N.V. voorheen gevestigd te 
PENDANT CACTUS ROAD # 6 , 

SUCKERGARDEN , 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, 
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 29 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 FRENCH ROSE N.V. 
voorheen gevestigd te FRON STREET #120 B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 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 INCREDIBLE NUTRITION & 
MORE B.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.  18 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 AMERICAN UNIVERSITY 
OF THE CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd 
te JORDAN ROAD 1,, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.03 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 AANSPRAKELIJK 
GESTELD NADESHA WALLACE ROOSTERS 

PARTY BUS N.V. voorheen gevestigd te 
PINESHELL ROAD # 8 , GUANA BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

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

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 29 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 KAHELITH BEHEER B.V. 
voorheen gevestigd te EMMAPLEIN #2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 april 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  
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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 juli 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 PAPALILLY 
N.V. voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 

RD#73, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 FORTUNATO 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
A.TH.ILLIDGE ROAD 80, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 K.I.T.K. ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te BACK STREET 155 

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

op d.d.  19 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 BATH ACCESSORIES 
AND MORE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 5, 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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 juli 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 LAS  
DEVINAS N.V. voorheen gevestigd te A.TH. 

ILLIDGE ROAD 84, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 NALDO N.V. DBA 5TH 
AVENUE voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #12,, PHILIPSBURG, 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, 
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 29 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 AUTRUCHE   ESTATES N. 
V. DBA SOLUTIONS ACCOUNTING AND 

MANAGEMENT voorheen gevestigd te 
WELFARE  ROAD SIMPSON BAY YATCH 68 
UNIT 12 , COLE BAY , thans zonder bekende 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 B-R-P OF COUNTRY CLUB 
N.V. voorheen gevestigd te COUNTRY CLUB 
AT PORT DE PLAISANCE,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 juli 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 
RESTAURANTE PIZZERIA 'LA DUENA'' B.V. 

voorheen gevestigd te A.TH ILLIDGE ROAD # 
72, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 PREFERRED HANDS-
HEALTH AND HOME CARE B.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN DRIVE #3, 
LOWLANDS, 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, 
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 29 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 BACK DECK B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 80 , COLE 

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

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

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 BEST SECURITY FORCE 

N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER 
ROAD #4, CUL DE SAC, 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, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 POPULAR AGENCIES 
N.V. voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD 

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

op d.d.  05 juli 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 29 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 SEVILLA N.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN DRIVE # 23, 
LOWLANDS, 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, 
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 29 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 BOHWEMA 
MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 
#71-1A, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

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

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 CONSTANZO MERCEDES 
ANA GISELA voorheen gevestigd te , 
PHILIPSBURG, 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, 

Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 PROFESSIONAL 
ELECTRONIC TEAM AND ELECTRICAL 

COMPAN 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.  05 juli 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 29 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 SOULIGA LAUNDROMAT 
B.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 
#15, LOWLANDS, 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, 
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 29 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 DANERIS TRUCKING 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

CANNEGIETER STREET #14, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

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

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 JET CAR WASH & 
LAUNDROMAT 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 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 QUICK FIT BEAUTY 
CENTER N.V. voorheen gevestigd te LONG 

WALL #18, PHILIPSBURG, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 SUBLIME ENTERPRISES 
B.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 
#42, LOWLANDS, 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, 
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 29 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 AIRPORT DUTY FREE 
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 105 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 januari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 MANICHAND N.V. 
voorheen gevestigd te MIRACLE DRIVE # 23, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUN CRUISES NV 
voorheen gevestigd te MOUNTAINDOVE 

ROAD 6, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 THERESA INVESTMENTS 
N.V. voorheen gevestigd te JORDAN ROAD # 
42, P.O. BOX 456, LOWLANDS, 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, 
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 29 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 
CONNECTION IMPORT & EXPORT N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 130 
, SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 januari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 EVERGREEN LIMITED 
N.V.C/O INTERCOIFFURE-PLAZA DEL LAGO 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD Z/N,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 SYSTEM OF SECURITY 
(S.O.S)  COMPANY N.V. voorheen gevestigd 

te LONGWALL ROAD 18, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 INTERSPACE AIRPORT 
ADVERTISING .NETH.ANT.N.V voorheen 
gevestigd te P.O. BOX # 505, PHILIPSBURG, 
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, 
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 29 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 CARIBWORK-IT N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #21 

UNIT 10 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  21 juli 2021, 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 29 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 ACADEMIC ATHLETIC 

SUCCES GROUP voorheen gevestigd te 
CARROT ROAD #24, REWARD, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 januari 2022, door 

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

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TO THE HEIRS OF 
BRUMANT, CHARLES DBA RON'S TRADES 

SHOP voorheen gevestigd te MARGARETH 
BRUCE'S DR. # 38, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

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

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 SHEDEFADA 
CONSTRUCTION  COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te GARDENIA DRIVE #13, 
BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 BEST OF NATURE 
voorheen gevestigd te CH. E. VOGES STRAAT 

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

op d.d.  21 november 2021, 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 29 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 DHR. HIBS FRANK ALS 

DIR. AANSPR. GESTELD HIBBS 
ENTERPRISES N.V.DBA CLIFF SIDE BEACH 
BAR voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 5, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 SINT MAARTEN SCHOOL 
OWNERS ASS. FOUNDATION. voorheen 

gevestigd te MADRID ROAD # 55. DUTCH 
QUARTER,, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 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 29 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 SKY FREE SHOP N.V. 
voorheen gevestigd te ORANGE DRIVE # 10, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 BEST BOAT YARD 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 april 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 29 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 MAX MANAGEMENT B.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 0, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juli 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 SCUBA FUN N.V. voorheen 
gevestigd te GREAT BAY MARINA, 

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

op d.d.  05 juli 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 29 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 KHUMOH N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET # 98,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 DEVCON  N. V. voorheen 
gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD , 

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

op d.d.  22 april 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 juni 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan LA CASA DE BIBE B.V. 
DBA BIBOVINO voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD # UNIT 8, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juli 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 SEJUCA ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te GREAT BAY MARINA, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 SHALOM HOUSE OF 
REFUGE APOLISTIC CHURCH voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #63, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 CHARLES MAIAH 
voorheen gevestigd te LAUGHINGBIRD ROAD 

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

op d.d.  22 april 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 30 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 ESWAY N.V. voorheen 
gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD #26 
P.O. BOX 262, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 april 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 16 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juli 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 SUNMATE ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te GREAT BAY 

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

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 VASHDEV N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #98, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 BUBBLE TEA & TAPAS 
N.V. voorheen gevestigd te CORNELIUS M. 

VLAUN STREET # 1 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 april 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 30 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 TOGETHER TRADING 
N.V. voorheen gevestigd te CANNEGIETER 
DR. Z/N, CAY BAY, 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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 ALPHA & OMEGA 
BEAUTY SPA B.V. voorheen gevestigd te 

MIRACLE DRIVE #11, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 27 mei 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 03 juli 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 SHARMA AMIT SUBHASH 
CHANDRA voorheen wonende te WELFARE 
ROAD # 6, 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 07 juli 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 PITCAIRN 
CONCEPCION JULIAN voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD 45,  
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 WANGA-WOODS LORNA 
LUCILE DBA CARIBBEAN WINDOW 
COVERING voorheen wonende te A.J.C. 
BROUWER ROAD #4 UNIT #1-J,, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 10 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 MANICHAND ANAND 
voorheen wonende te MIRACLE DRIVE # 23 

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

uitgevaardigd is op d.d.  27 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 04 juli 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 ORTEGA, FRANK ALBERTO 
DBA LA BODEGITA DOMINICANA voorheen 
wonende te SOUALIGA ROAD # 12, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juli 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 WHITTICK 
CURLINE JANNETT voorheen wonende te 

SUNSET CACTUS DRIVE #1,  
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 JARRETT-ROCHESTER 
SHANIKA NATASHA voorheen wonende te 
TASSEL ROAD #2 UNIT 3.1, CUL DE SAC, 
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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 ISBISTER MARTHA 
ELLEN voorheen wonende te RHINE ROAD # 

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

op d.d.  31 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 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 ROBINSON KEITH 
EDWARD voorheen wonende te TRUMPET 
SHELL ROAD # 29, OYSTERPOND, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 ROYER NERICK voorheen 
wonende te MIDDLE REGION ROAD 201 A,  

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

uitgevaardigd is op d.d. 23 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 29 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 KENDALL ROYSTON 
ANDREW voorheen wonende te TASSEL ROAD 
LANE-1, CUL DE SAC, 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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 RYAN BURNEY voorheen 
wonende te GINGER ROAD #33, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 

mei 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 05 juli 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 STEADMAN CARNEGIE 
VALTIE voorheen wonende te COCO PLUM 
DRIVE # 5, ST. PETERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 januari 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 SINT JAGO WILFRED 
FERMAND voorheen wonende te MARGARETH 

BRUCE'S DRIVE 202,  LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 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 29 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 MERCERA ROALANDO 
A.F. voorheen wonende te SUNFLOWER ROAD 
#5A, 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, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 SAMUEL FIVIANNE 
voorheen wonende te GENIP GARDEN - SECT. 

A. 9 B, ST. PETERS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  11 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juli 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 RODRIGUEZ 
GARCIA FRANCISCA ANTONIA voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD 49, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 08 juli 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 SANCHEZ CONTRERAS 
JUANA LUCRECIA voorheen wonende te 

HEDGE HOG CACTUS ROAD 2 THE KEYS,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 juli 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 29 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 PAILLIER BOLANOS 
JAIME voorheen wonende te SR. MODESTA 
ROAD, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 SWABY KAYDIAN 
NARINE voorheen wonende te GENIP ROAD 

19, ST. PETERS, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  11 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juli 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 SANTANA 
FRANCISCO ALEXANDER voorheen wonende 
te SUCKERGARDEN ROAD 14, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 HOUSTON-GOUDGE 
SYDNEY GRACE voorheen wonende te 

AMAZONE ROAD 1,  LOWLANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 HASSELL, NERY 
LIBANEZA voorheen wonende te MARIGOT 
HILL ROAD #34, ST. PETERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 17 mei 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 RICHARDS CHERYL 
CHRITINE voorheen wonende te GREEN STAR 

SHELL ROAD 4, GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juli 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 SORIANO 
SANTANA AGAPITO voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 42, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 HUISMAN KIM voorheen 
wonende te AMAZONE ROAD 16 D,  

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

op d.d. 01 maart 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 MADURO ELISABETH 
YNDRA voorheen wonende te BILL-BILL 
DRIVE 74, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 18 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 SMITH STEPHANIE 
voorheen wonende te MARGARETH BRUCE'S 

DRIVE 10, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
mei 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juli 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 WHATKIN 
ELISA voorheen wonende te SUCKERGARDEN 
ROAD 5, SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 KINN DRAGICA voorheen 
wonende te TIGRIS ROAD #56,  LOWLANDS, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01 

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

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 
RAMIREZGENSA 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 mei 2022, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 LE BLANC SHELDON 
EANELLE voorheen wonende te PIN CUSHION 

CACTUS DRIVE 19, SUCKERGARDEN, 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, 
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 06 juli 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 WHYTE 
DENNIS ALPHONSO voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 187, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 BONTIFF, NISALYNA 
voorheen wonende te DACA ROAD ZORG & 

RUST 3,  LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 29 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 ARRINDELL, MARIO 
LEROY ALPHONS voorheen wonende te 
PIGEON PEA ROAD # 8,, SOUTH REWARD, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 22 

april 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 JN LYSJN LUDERS 
voorheen wonende te PARRA-GRASS DRIVE 

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

op d.d.  20 mei 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 06 juli 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 WHYTE-
SIMMS JULIET NARLETTE voorheen wonende 
te SUCKERGARDEN ROAD # 187, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 29 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 CHAMBERS NOREEN 
ROSE voorheen wonende te LAMBERT'S 

DRIVE 20B,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
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, 
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 29 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 PETIT DOL,SONESE 
voorheen wonende te MADRID ROAD (LPQ), 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 ALPHONSE KRISNAN 
HENSON voorheen wonende te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD #11,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
april 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 RICHARDSON FRANCISCO 
MARIA voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE 
ROAD # 41, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

juli 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 29 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 COBITE-LUBIN 
VILIENNE voorheen wonende te 

RICHARDSON'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. 06 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 29 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 STEWART PATRICK 
MATHEW LEROY voorheen wonende te 
MADRID ROAD LANE 1 143 DUTCH 
QUARTER, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 RODRIQUEZ, JUAN B. 
voorheen wonende te CANNEGIETER DRIVE 

62 A, CAY 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, 
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 07 juli 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 SHEPPY, JULIA  
VELMORE voorheen wonende te NAKED BOY 
DRIVE Z/N, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 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 29 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 JANVIER- PIERRE 
LOUISKELETTE voorheen wonende te 

BROWN'S DRIVE,,  MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 29 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 PARRIS ADESA voorheen 
wonende te MIDDLE REGION ROAD Z/N, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 23 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 RICHARDSON ROBERT 
LEONARD voorheen wonende te BLEEDING 

HART # 10, SAUNDERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 SURIEL FEALICIA voorheen 
wonende te ILLIDGE DRIVE #22, A.TH. 
ILLIDGE ROAD, LOWER PRINCESS 
QUARTERS, , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 juli 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 29 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 SMITH DELROY voorheen 
wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD, LANE 

- 2,  PHILIPSBURG, 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, 
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 29 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 PAREDEZ, ALTAGRACIA 
voorheen wonende te GARDEN OF EDEN 
DRIVE # 0 DUTCH QUARTER, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 24 mei 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 ROGERS EDOUARD 
EDWIN voorheen wonende te BLEEDING 

HEART ROAD 5, SAUNDERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 TYSON-GRAHAM 
VERONICA ROSALINE voorheen wonende te 
HULDA B. RICHARDSON ROAD # 3,, 
DEFIANCE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 juli 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 29 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 STANLEY JACQUELINE 
FERNANDE voorheen wonende te JORDAN 

DRIVE #7,  LOWLANDS, 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, 
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 29 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 PATRICK ELVIS MIGUEL. 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 
#112 B 2.1, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 24 mei 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 TOBIAS DONNA MARIE 
voorheen wonende te BLEEDING HEART 

ROAD #23, SAUNDERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 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 VAN STRALEN-
RAMIREZAGUSTINA LUISA voorheen 
wonende te NAKED BOY 4, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

juli 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 29 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 TJON-SIE-FAT, ANETTE 
LOUISE voorheen wonende te W.G. 

BUNCAMPER ROAD # 33,,  PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 
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 29 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 AZILLE BAPTISTE 
voorheen wonende te CHRISTIAN STED 
DRIVE #8, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 25 mei 

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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 GRIFFITH CARLEEN 
CURLYN voorheen wonende te MIRACLE 

DRIVE # 5-A- E,, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  27 mei 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
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 07 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARBON DWAINE F. 
voorheen wonende te MONTE VISTA ROAD # 
10, POINT BLANCHE, 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, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 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 TJON-SIE-FAT, MELVIN 
OSCAR voorheen wonende te W.G. 

BUNCAMPER ROAD # 33,,  PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08 
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 29 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 BLAKE KENNETH JOSEPH 
voorheen wonende te CHRISTIANSTED 
DRIVE 2 DUTCH QUARTER, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 25 mei 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 MOSH ELECTRO-TECH & 
GENERAL MAINTENANCE N.V. voorheen 
gevestigd te ORCHID ROAD #4, BETTY'S 
ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 mei 2022, door de Ontvanger te St. 

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

 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 13e juli 2022, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 

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

gevend aan de beschikking van 4e juli 2022 van 
de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, 
SHAVARGO ELTINO DEAN PINDER, zonder 
bekende woon-of verblijfplaats hier te lande, 
OPGEROEPEN, om op maandag, 17 oktober 
2022, des voormiddags te 10:00 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om te antwoorden op de vordering van   

NEKESHA JUBI JOHNSTON, wonende te Sint 
Maarten en gedomicilieerd aan de Welfare Road 
# 57, Colebay, Sint Maarten, ten kantore van 
Hoeve&Rogers Attorneys|Consultants, en 
gemachtigd de advocate mr. Nancy R. Joubert 
E 77/22 – SXM202200773  

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 18e juli 2022, van de 

ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van LAGUNA VIEW 
APARTMENTS ASSOCIATION, ten deze 

gedomicilieerd in de Laguna View Office 
Complex, aan de Welfare Drive # 16 te Cole Bay 
op Sint Maarten, ten kantore van Fox & 
Associates alsmede ten kantore van mij, 

deurwaarder, ten laste van STELLA 
CORPORATION LIMITED, gevestigd in 
Anguilla. 

BETEKEND: Een Engelse taal gestelde brief 
d.d. 15 juli 2022  
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 18e juli 2022, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 

zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
Officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend is, 
ten verzoeke van DE ASSOCIATION OF 
OWNERS "LAGUNA VIEW APARTMENTS", 
gevestigd in Sint Maarten, die voor deze zaak 
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten 
kantore van mij, deurwaarder, alsmede in de 

Laguna View Office Complex, aan de Welfare 
Drive # 16 te Cole Bay op Sint Maarten, ten 
kantore van Fox & Associates, en gemachtigd de 
advocate mr. V.C. Choennie, ten laste van DE 
VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT C.J. 
MANAGEMENT LTD., kantoorhoudende te Sint 
Maarten 

BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 

EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 12 juli 2022. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 13e 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 8e juli 2022 van de E. A. 
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, 
DE HEER ASHKAN PAHLAVAN HASHEMI, 
woonachtig aan de Sandbanks Drive 78, 
Richmond Hill, Ontario L4E 4K7, Canada, niet 
ingeschreven op Sint Maarten  

OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 oktober 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
DAWN BEACH CLUB ASSOCIATION, 
gevestigd te Sint Maarten en gedomicilieerd in 
de Simpsonbay Yacht Club Suite 15 & 16, 

Welfare Road 68, Simpson Bay te Sint Maarten, 
ten kantore van de advocate mr. K. Huisman 
AR 111/22 – SXM202200794 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
 

 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 12e  juli, 2022, heb ik Solange 
Monique Apon, deurwaarder, kantoor houdende 
aan de Front Street # 115 op St. Maarten, 

alhier, ten verzoeke van, Estella Eulalee 
Carridice , vonnis van het gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de  20e 
juni 2022 waarvan de echtscheiding is 
uitgesproken tussen Estella Eulalee Carridice 

en Errol George Thompson wonende op 

Jamaica, zonder bekende woon of verblijfplaats, 
aldaar (SXM 2021-1485 E 116/2021 

                                                                                 

De deurwaarder, 
                                                                                 
Solange Monique Apon 
 
 

 
 

LIQUIDATIE 

  
Ballast Nedam -  Per Aarsleff Joint Venture 
(V.O.F.) (in liquidation) 
  

By decision of its two partners documented in a 
dissolution agreement dated July 8, 2022, 
Ballast Nedam -  Per Aarsleff Joint Venture 
(V.O.F.) established on Sint Maarten and with 
its registered office at Junacho Yrausquin 
Boulevard #10 in Philipsburg, Sint Maarten, 

registered with the Sint Maarten Chamber of 

Commerce and Industry under number 016872 
(the “VOF”) has been dissolved as per July 8, 
2022. One of the former partners, Ballast 
Nedam Curacao B.V. is appointed liquidator of 
the VOF. 
  

The liquidator hereby requests any creditors of 
the VOF to file any claims they might have on 
the VOF within two (2) months.  
  
Ballast Nedam Curaçao B.V. 
Attn. D. Lutje Wooldrik 
Landhuis Groot Kwartier Groot Kwartierweg 12 

Curaçao 
d.lutjewooldrik@ballast-nedam.nl  

 
 
 
 

 
OPROEPING  

 
Bij exploot dd. 19e  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: Emelie Paul, ingeschreven op 
St.Eustatius, feitelijk wonende op St. Martin om 
op dinsdag de 25e oktober 2022 te 09:00 uur 

voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 

eerste aanleg op het eiland St.Eustatius, in The 
Guest House te Oranjestad te verschijnen, voor 
de behandeling van vorenbedoelde zaak 
vordering van Jeffery Leonard Dinzey, te 
antwoorden (EUX 2021-12) 
 

De deurwaarder Solange M. Apon 

 
 

mailto:d.lutjewooldrik@ballast-nedam.nl
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 19e 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 12e juli 2021 van de E. A. 
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,  
STRAND INTERNATIONAL LLC, gevestigd in 
Belize, 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 1 november 
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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No. 2022/668 

 
 

 
LANDSBESLUIT 

 
Van de 08 Juli 2022, no. LB-22/ 0297 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat mevrouw Nancy Guishard-Joubert bij Landsbesluit van 07 juli 2021, no. 21/0209, voor een 
periode van zeven jaar is benoemd tot voorzitter, tevens lid bij het Centraal Stembureau; 

- dat mevrouw Nancy Guishard-Joubert bij brief van 25 oktober 2021 haar ontslag, als voorzitter, 
tevens lid bij het Centraal Stembureau, op eigen verzoek heeft ingediend; 

- dat de benoemingscommissie van het Centraal Stembureau bij brief van 24 maart 2022 een 
voorstel tot eervol ontslag van mevrouw Nancy Guishard-Joubert heeft ingediend bij de Minister 
van Algemene Zaken; 

 
Gelet op: 
Artikel 17 van de Kiesverordening; 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 
Mevrouw Nancy Guishard-Joubert wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend van het Centraal 
Stembureau. 

 
Artikel 2 
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot      
    en met 25 oktober 2021. 
2. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 

 

Philipsburg, 08 juli 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

15 juli 2022  
De Minister van Algemene Zaken 
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                                                                           No. 2022/669 

 
 

 
 

LANDSBESLUIT 
 

Van de 08 Juli 2022, no. LB-22/ 0298 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat door het ontslag op eigen verzoek van mevrouw Nancy Guishard-Joubert bij brief van 25 
oktober 2021 als voorzitter, tevens lid bij het Centraal Stembureau, er in de vacante positie van 
het Centraal Stembureau moet worden voorzien; 

- dat door de benoemingscommissie bij brief van 24 maart 2022 leden zijn voorgedragen om de 

vacante positie bij het Centraal Stembureau te vervullen; 
- dat mevrouw Nathalie Tackling benoemd als plaatsvervangend voorzitter tevens lid bij 

Landsbesluit van 07 juli 2021, no. 21/0209, is voorgedragen ter vervulling van de vacante 
positie van voorzitter tevens lid van het Centraal Stembureau; 

- dat mevrouw Sandy Offringa  benoemd als plaatsvervangend lid bij Landsbesluit van 07 juli 
2021, no. 21/0209, is voorgedragen ter vervulling van de positie van plaatsvervangend 

voorzitter tevens lid van het Centraal Stembureau; 
- dat mevrouw Carla Vlaun is voorgedragen ter vervulling van de positie van plaatsvervangend 

lid van het Centraal Stembureau; 
 

Gelet op: 
 
Artikel 12 van de Kiesverordening; 

 
HEEFT BESLOTEN: 

Artikel 1 
 

1. Het landsbesluit van 07 juli 2021, no. 21/0209 (no. 2021/594), waarbij mevrouw Nathalie 
Tackling voor de periode van zeven jaar is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter tevens 
lid, wordt ingetrokken. 
 

2. Het landsbesluit van 07 juli 2021, no. 21/0209 (no. 2021/594), waarbij mevrouw Sandy 
Offringa voor de periode van zeven jaar is benoemd tot plaatsvervangend lid, wordt 
ingetrokken. 
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Artikel 2 
 

De hiernavolgende personen te benoemen bij het Centraal Stembureau voor een periode van zeven 
jaar: 
 

- mevrouw Nathalie Tackling, tot voorzitter tevens lid;  
- mevrouw Sandy Offringa, tot plaatsvervangend voorzitter tevens lid; en,  
- mevrouw Carla Vlaun, tot plaatsvervangend lid. 

 
Artikel 3 
 

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot 

en met 25 oktober 2021. 
2. Dit Landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 
 

Philipsburg, 08 juli 2022 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 
 

15 juli 2022 
De Minister van Algemene Zaken 
 
 
 

 
 

Bezwaar: 

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

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift 

ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.  

 

Beroep: In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.  
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 28 juni 2022 nummer  

WBN-CM 2022/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de  

Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint 
Maarten 

DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID, 

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap en 
de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;   

Besluit: 
 
Artikel I 

 
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het 
gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 

Artikel 15-1-d Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM komt te luiden: 

 
15-1-d. Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d 

 
Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren door intrekking door Onze 
Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan plaatsvinden, 
indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het 

mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen. Van de verzoeker om 
naturalisatie wordt verlangd dat hij het mogelijke doet om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen 

dan wel zich bereid verklaart om na de totstandkoming van de naturalisatie het mogelijke te zullen doen 
om die nationaliteit te verliezen (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN). Dit is alleen anders 
indien iemand valt onder een van de uitzonderingscategorieën (zie de toelichting bij artikel 9, eerste lid, 
aanhef en onder b, RWN). 
Een afstandsverklaring van de oorspronkelijke nationaliteit moet in beginsel gelegaliseerd zijn. Zonder 
legalisatie kan in beginsel geen waarde aan de afstandsverklaring worden gehecht. Alleen als uit 
algemene bronnen uit betreffende land blijkt dat dit land nooit overgaat tot legalisatie kan een 

afstandsverklaring worden geaccepteerd zonder legalisatie. Ook andere documenten afgegeven door de 
autoriteiten van het land van oorspronkelijke nationaliteit moeten in beginsel gelegaliseerd zijn, als met 
deze documenten wordt beoogd aan te tonen dat voldoende inspanningen zijn verricht op grond waarvan 
de IND de afstandsprocedure kan afsluiten.    
Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld moeten in 
principe worden vertaald. De genaturaliseerde is zelf verantwoordelijk voor het laten vertalen van de 
door hem of haar ingebrachte documenten. Als uit een overgelegd document, dat niet vertaald is, niet 

valt af te leiden wat de inhoud van het stuk is, dan kan aan het document geen waarde voor wat betreft 
de afstandsprocedure worden toegekend.  
De IND kan geen contact opnemen met een buitenlandse ambassade om de voortgang van het 
afstandsverzoek van een betrokkene te bespreken, tenzij betrokkene hiertoe schriftelijk toestemming 
heeft gegeven. Als een ambassade op eigen initiatief informatie aanlevert bij de IND over een specifiek 
afstandsverzoek, dan moet de IND dat aan betrokkene overleggen, als deze informatie (mede) leidt tot 

intrekking van het Nederlanderschap. 
Als een afstandsplichtige die een afstandsverzoek heeft ingediend drie jaar nadat de afstandsprocedure 
is gestart nog geen bewijs van afstand heeft overgelegd, beoordeelt de IND of betrokkene al het nodige 
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heeft gedaan om afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Hierbij zijn drie conclusies 
mogelijk: 

• Betrokkene heeft voldoende inspanning gepleegd om afstand te doen en er is geen voortgang 

meer te verwachten. In dat geval sluit de IND de openstaande afstandsprocedure af en stuurt 

hij betrokkene een brief, met de mededeling dat het Nederlanderschap niet wordt ingetrokken, 

maar dat betrokkene wel afstandsplichtig blijft. Als betrokkene nadien alsnog een 

afstandsverklaring overlegt, wordt deze op de gebruikelijke wijze verwerkt. Ook is het mogelijk 

dat betrokkene in deze situatie definitief wordt ontheven van de afstandsplicht, zie verder onder 

Ontheffing van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit na het Koninklijk 

Besluit. 

• Betrokkene heeft voldoende stappen ondernomen en er is nog voortgang te verwachten. In dat 

geval sluit de IND de procedure niet af en wordt gewacht op een bewijs van afstand. 

• Betrokkene heeft niet aangetoond dat hij al het mogelijke heeft gedaan om afstand te doen. In 

dat geval kan de IND overgaan tot intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is 

verleend. 

Intrekking van het Nederlanderschap  

Als de betrokkene, ondanks zijn eerdere verklaring bereid te zijn tot het doen van afstand van zijn 
oorspronkelijke nationaliteit, na totstandkoming van de naturalisatie heeft nagelaten al het mogelijke 
te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, kan de IND overgaan tot intrekking het 

Nederlanderschap. 
Het Nederlanderschap gaat verloren op de datum van intrekkingsbesluit. De hier bedoelde intrekking 
heeft – in tegenstelling tot de intrekking van artikel 14, eerste lid, RWN – geen terugwerkende kracht. 
Het intrekkingsbesluit kan ook verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben ten aanzien van de 
minderjarige kinderen die aanvankelijk zijn meegenaturaliseerd, en wel op grond van artikel 16, eerste 
lid, aanhef en onder d, RWN (zie de toelichting bij artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN). 

 

Gevolgen van de intrekking 
De IND deelt direct na intrekking van het Nederlanderschap aan betrokkene mee dat hij niet langer 
afstand hoeft te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. 
 

Zie voor de gevolgen van de intrekking voor bij de naturalisatie gewijzigde of vastgestelde namen, de 
toelichting bij artikel 14, eerste lid, RWN, paragraaf 5.3. 

 

Verzending, uitreiking en publicatie van het intrekkingsbesluit 
Ingevolge artikel 70, eerste lid, BVVN wordt een afschrift van het besluit tot intrekking gezonden aan 

de personen van wie het Nederlanderschap is ingetrokken, aan de autoriteit die het verzoek om 
naturalisatie in ontvangst heeft genomen, aan de autoriteit van de plaats waar de personen die het 
Nederlanderschap hebben verloren in de PIVA zijn ingeschreven en, zo nodig, aan andere betrokken 
instanties (artikel 70, eerste lid, BVVN). Artikel 66, tweede, derde en vierde lid, BVVN zijn daarbij van 
overeenkomstige toepassing, hetgeen betekent: 

• dat bij het bekend zijn van de woon- of verblijfplaats van de betrokken persoon het afschrift 

van het besluit wordt gezonden aan dat adres en bij het niet bekend zijn daarvan toezending 

geschiedt aan het laatst bekende adres (onder beide omstandigheden geschiedt de verzending 

aan de rechtstreeks betrokkene(n) aangetekend en met ontvangstbevestiging); 

• dat, als de IND dat noodzakelijk acht, uitreiking van het afschrift van het besluit plaatsvindt (zie 

de toelichting bij artikel 14, eerste lid, RWN); 

• dat, als de IND nodig acht, hij het besluit tot intrekking publiceert in een of meer lokale bladen 

van de vermoedelijke verblijfplaats van betrokkenen of in de Staatscourant, de Curaçaosche 

Courant, de Landscourant van Sint Maarten of de Landscourant van Aruba, al naar gelang de 

vermoedelijke verblijfplaats. 
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Administratieve verwerking van het intrekkingsbesluit 
Wordt de Gouverneur door de IND in kennis gesteld van een besluit tot intrekking, dan bevordert hij 
dat: 

– het besluit tot intrekking wordt verwerkt in de PIVA; 

– de Nederlandse reisdocumenten die zijn uitgereikt aan betrokkene – en zijn eventuele kinderen 

die in het verlies hebben gedeeld (zie artikel 16 RWN) – overeenkomstig de Paspoortwet worden 

ingenomen; 

– De NTO (Nieuwe Toelatingsorganisatie op Curaçao) c.q. de IGS (Immigratie en 

grensbewakingsdienst op Sint Maarten) wordt ingelicht met betrekking tot de 

nationaliteitsmutatie(s); 

– betrokkenen worden verwezen naar de NTO c.q. de IGD, zulks in verband met het regelen van 

hun verblijfsrechtelijke positie; 

– in voorkomende gevallen de akten van de burgerlijke stand worden bijgewerkt (vergelijk ook 

artikel 70, tweede lid, BVVN). 

Feitelijk afstand van de oorspronkelijke nationaliteit voor datum intrekkingsbesluit De intrekking van 
het Nederlanderschap heeft geen rechtsgevolg als betrokkene tijdens de bezwaarprocedure of nadat de 
intrekking in rechte is vast komen te staan, aantoont dat hij afstand had gedaan van zijn oorspronkelijke 
nationaliteit vóór de datum van het intrekkingsbesluit, indien betrokkene door intrekking van het 
Nederlanderschap staatloos zou worden. Betrokkene is dan altijd Nederlander gebleven. Op grond van 

artikel 14, achtste lid, RWN heeft, met uitzondering van artikel 14, eerste lid, RWN, immers geen verlies 
van het Nederlanderschap plaats indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. 1 Mocht betrokkene 
in de genoemde situatie (na datum intrekkingsbesluit blijkt dat vóór datum intrekkingsbesluit afstand 
was gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit) als gevolg van intrekkingsbesluit niet staatloos worden 
(omdat hij of zij nog een derde nationaliteit bezit waarvan geen afstand kan worden gedaan), wordt het 
intrekkingsbesluit herroepen. 

 

Bezwaar tegen het intrekkingsbesluit 

Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap is een beschikking als bedoeld in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). De Awb is in het kader van de intrekking van toepassing ongeacht of de persoon 
in kwestie door tussenkomst van de burgemeester, de Gouverneur, de Gouverneur of een diplomatieke 

of consulaire post is genaturaliseerd, nu de beslissing tot intrekking zelf genomen wordt door de Minister 
van Justitie van het Koninkrijk. De persoon in kwestie kan tegen de beschikking bezwaar maken doch 
dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan zal het 
intrekkingsbesluit worden herroepen. De herroeping werkt terug tot de datum van het 
intrekkingsbesluit. Hierdoor wordt betrokkene geacht nimmer het Nederlanderschap door intrekking te 
hebben verloren. Bij een ongegrond bezwaar is beroep mogelijk bij de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht. 

Mocht betrokkene na ingesteld bezwaar c.q. beroep alsnog moeten worden aangemerkt als Nederlander, 
wordt de Gouverneur wederom door de IND in kennis gesteld. 

 

Overgangsrecht bij bezwaar tegen een koninklijk besluit tot intrekking Nederlanderschap 
Op grond van artikel 15, aanhef en onder d, RWN (oud) werd tot 1 april 2003 het Nederlanderschap 
ingetrokken bij koninklijk besluit. Op een bezwaarschrift gericht tegen een koninklijk besluit tot 

intrekking van het Nederlanderschap wegens het niet nakomen van de afstandsverplichting, dient (ook 
na inwerkingtreding van de wijzigingswetten uit 2000 en 2002) te worden beslist door middel van een 
koninklijk besluit. (Dit ingevolge artikel 1:5, eerste lid juncto artikel 6:4, eerste lid, Awb.) 

 

Feitelijke afstand tijdens bezwaarprocedure maar na intrekking van het Nederlanderschap 
Als betrokkene tijdens de bezwaarprocedure aantoont dat hij afstand heeft gedaan na de datum van het 
intrekkingsbesluit, kan de IND besluiten het bezwaar tegen de intrekking gegrond te verklaren. Het 

                                                           
1 Zie ook: rechtbank Den Haag 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT2338, ro 3.2 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 42 
 
intrekkingsbesluit wordt dan herroepen. Ook kan de IND in de bezwaarprocedure besluiten betrokkene 
alsnog meer tijd te geven om afstand te doen als tijdens die procedure is gebleken dat betrokkene door 
omstandigheden niet al het mogelijke heeft kunnen doen om afstand te doen en de IND daar eerder 
niet van wist. 

 

Ontheffingen van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit na het Koninklijk Besluit 
De systematiek van de RWN staat er niet aan in de weg dat de IND, na verlening van het 
Nederlanderschap, de genaturaliseerde die in beginsel afstandsplichtig is, alsnog ontheft van de 
afstandsplicht.2 Dat betekent dat een (expliciet of impliciet) verzoek om ontheven te worden van de 

afstandsplicht nadat het Nederlanderschap is verleend, aangemerkt moet worden als een aanvraag in 
de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb en dat daarop een besluit in de zin van die bepaling dient te 
worden genomen. Deze beoordeling wordt neergelegd in een beschikking, waartegen rechtsmiddelen 
(bezwaar, beroep en hoger beroep) kunnen worden aangewend. Is het verzoek om ontheffing niet of 
onvoldoende duidelijk gemotiveerd, dan wordt herstelverzuim geboden. 

 
Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing is dat na de verlening of verkrijging van 

het Nederlanderschap in beginsel niet meer met succes een beroep kan worden gedaan op één van de 
uitzonderingcategorieën, die zijn geformuleerd voor de nadere uitvoering van art 9, eerste lid, aanhef 
en onder b RWN en zijn vastgelegd in artikel 6 RVVN. Op dit uitgangspunt bestaan enkele 
uitzonderingen. 
 

Ontheffing van de afstandsplicht kan in ieder geval wel aan de orde zijn als: 

• na het KB blijkt dat op betrokkene een van de vrijstellingsgronden van artikel 9, derde lid RWN 

van toepassing was op de datum van het KB.  

• na het KB na jaren van pogingen van betrokkene om afstand te doen, gebleken is dat de 

betreffende autoriteiten daar niet aan meewerken (zie artikel 58, derde lid jo artikel 60 BVVN); 

of 

• na het KB de wetgeving van het land van de oorspronkelijke nationaliteit is gewijzigd, waardoor 

betrokkene na het KB alsnog voldoet aan het gestelde in artikel 6, eerste lid onder a of b, RVVN. 

Een verzoek om ontheffing van de afstandsverplichting wordt in beginsel geweigerd als betrokkene 
daarvoor ten aanzien van één van de bestaande beleidsmatige uitzonderingcategorieën van artikel 9, 
eerste lid, aanhef en onder b RWN feiten en/of omstandigheden aanvoert die hij ook al voor de 
naturalisatiedatum had kunnen weten of zich had kunnen realiseren. Ook gewijzigde persoonlijke 

omstandigheden of gewijzigde omstandigheden in het land van de andere nationaliteit (niet zijnde 
gewijzigde regels of praktijken ten aanzien van het doen van afstand) na verkrijging van het 
Nederlanderschap kunnen in beginsel niet leiden tot ontheffing van de afstandsverplichting. 
 
In gevallen waarin sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kan de IND betrokkene op grond van 
artikel 60 BVVN ontheffen van de afstandsplicht. Van uitzonderlijke omstandigheden is, bijvoorbeeld, 

geen sprake als betrokkene zich beroept op gevolgen van het doen van afstand die zich bevinden in de 
sfeer van het verliezen van een baan, het moeten verhuizen, het niet op vakantie kunnen gaan in het 
land van de andere nationaliteit, het mislopen van een erfenis waar hij na verkrijging van het 
Nederlanderschap recht op heeft gekregen, of het feit dat de kinderen van betrokkene de betreffende 
nationaliteit ook verliezen.   
 

Het indienen van een verzoek om ontheffing, schort de lopende afstandsprocedure niet op. De voor die 

procedure gangbare termijnen blijven in beginsel van kracht. Indien positief wordt beslist op het verzoek 
tot ontheffing, wordt de lopende afstandsprocedure gelijktijdig afgerond. 
Indien het verzoek om alsnog ontheven te worden van de afstandsplicht wordt afgewezen, dan wijst de 
IND betrokkene er in het besluit op dat hij of zij nog steeds afstandsplichtig is. Tevens wordt in het 
besluit verzocht om binnen 4 weken aan te geven of betrokkene van plan is gehoor te geven aan de 
afstandsverplichting. Geeft betrokkene aan dat hij of zij de afstandsverplichting nakomt, dan gelden in 

                                                           
2 Raad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:336 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:336
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beginsel de normale termijnen voor de onderliggende procedure. Eventueel kan op basis van een 
gemotiveerd verzoek uitstel worden verleend voor het doen van afstand. 
In het geval verzoeker aangeeft de afstandsverplichting niet na te zullen komen, of niet reageert, kan 
in beginsel meteen worden overgegaan tot het uitbrengen van een voornemen tot intrekking van het 
Nederlanderschap. 

B 

Model 1.51 HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 
C 

Model 1.56 HRWN-CM wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 
D 

Model 1.57 HRWN-CM wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 

Artikel II 

 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022. 

 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van 
Sint Maarten worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 28 juni 2022 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze 
 
J.W.H.M. Beaujean  
directeur-generaal Migratie  
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TOELICHTING 

ALGEMEEN 
 
Dit verzamel-WBN strekt tot aanpassing van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en bevat verbeteringen 
en verduidelijkingen van bestaande beleidsregels, redactionele aanpassingen en verwerking van 
jurisprudentie. 
 
ARTIKELSGEWIJS 
 
A 

Met deze wijziging van de toelichting bij artikel 15, eerste lid onder d RWN, zijn nadere informatie en 

instructies over de afstandsprocedure die eerder in IND informatieberichten stonden, verwerkt in de 
Handleiding.  
 
Ten eerste is verduidelijkt aan welke vereisten een bewijs van afstand moet voldoen.  
 
Ten tweede is verduidelijkt wanneer en hoe de IND beoordeelt of betrokkene al het mogelijke heeft 

gedaan om aan de afstandsplicht te voldoen.  
 
Ten derde zijn de mogelijke gevolgen van het niet doen van afstand nader uitgewerkt.  
 
Ten vierde is beschreven hoe gehandeld wordt als betrokkene afstand heeft gedaan van zijn 
oorspronkelijke nationaliteit na de intrekking van het Koninklijke Besluit waarbij het Nederlanderschap 
was verleend. Hierbij is een regel die eerder in een IND informatiebericht stond (‘Als de verzoeker de 

afstandsprocedure van de andere nationaliteit pas is gestart na de intrekking van het Nederlanderschap, 
dan wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Dat geldt ook als de verzoeker er tijdens deze 
bezwaarprocedure in slaagt om alsnog een afstandsverklaring te overleggen.’) versoepeld: als iemand 

tijdens de bezwaarprocedure tegen de intrekking van het Nederlanderschap vanwege het niet voldoen 
aan de afstandsplicht alsnog aantoont afstand te hebben gedaan, ook al is hij of zij de afstandsprocedure 
pas gestart na de datum van het intrekkingsbesluit, kan de IND het bezwaar gegrond verklaren. De 
reden van deze versoepeling is dat het doel van de afstandsplicht is dat een naturalisandus of optant 

afstand doet van zijn of haar oorspronkelijke nationaliteit. Als dat gebeurt, ook al is betrokkene deze 
procedure te laat gestart, is er geen reden om het intrekkingsbesluit in stand te laten.  
 
Ten slotte is informatie toegevoegd over de verwerking en beoordeling van (impliciete of expliciete) 
verzoeken om te worden ontheven van de afstandsverplichting. 
 

B, C, D 

Bij het model HRWN-CM 1.51 ontbrak de mogelijkheid om de optieverklaring te laten ondertekenen 
door een wettelijk vertegenwoordiger. Die mogelijkheid is nu toegevoegd. Er is een brief aan de 
andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger met het verzoek om het zienswijzeformulier model 1.57 in 
te vullen en in te leveren of toe te sturen toegevoegd (model HRWN-CM 1.56). Die mogelijkheid wordt 
ook geboden voor een ‘andere ouder of wettelijk vertegenwoordiger’ (model HRWN-CM 1.57).   

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, 

J.W.H.M. Beaujean  
directeur-generaal Migratie 
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Model 1.51 HRWN-CM Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder p, RWN 
 

Ik 

 

[  ] verklaart de Nederlandse nationaliteit te willen herkrijgen: 

[ ] legt als wettelijk vertegenwoordiger een verklaring tot het herkrijgen van de Nederlandse 
nationaliteit af voor: 

 
(geslachts)na(a)m(en) : ………………………………………. 

voorna(a)m(en) : ………………………………………. 

geboortedatum : ………………………………………. 

geboorteplaats en geboorteland : ………………………………………. 

nationaliteit(en) : ………………………………………. 

adres : ………………………………………. 

postcode en woonplaats : ………………………………………. 

 

 

 

[  ] Persoonsgegevens wettelijk vertegenwoordiger: 

 

(geslachts)na(a)m(en) : ………………………………………. 

voorna(a)m(en) : ………………………………………. 

geboortedatum : ………………………………………. 

geboorteplaats en geboorteland : ………………………………………. 

adres : ………………………………………. 

postcode en woonplaats : ………………………………………. 

 

(Onderstaande verklaar ik als wettelijk vertegenwoordiger namens bovengenoemde persoon.) 
 

Ik verklaar: 

 dat ik het Nederlanderschap van rechtswege ben verloren op grond van het Verdrag van Straatsburg 
of op grond van een van de volgende artikelen: artikel 14, zesde lid, RWN, artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder a of c RWN, artikel 16, eerste lid en onder a, c, d of e RWN, artikel 15, aanhef en onder a of c 
(1985) RWN of artikel 16, eerste lid, RWN (1985), en 

 dat ik met het Nederlanderschap ook het Unieburgerschap ben verloren, en 

 het op het verliesmoment redelijkerwijs voorzienbaar was dat het verlies van het Unieburgerschap 
tot onevenredige gevolgen uit het oogpunt van het Unierecht leidde. 
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Deze verklaring strekt wel/niet* tot de medeherkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn 
hierna genoemde minderjarige kinderen. 

 

Volledige na(a)m(en) kind(eren) geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Bij deze verklaring is een/geen* verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 

 

Ik verklaar dat alle gegevens waar zijn en dat ik geen belangrijke gegevens heb verzwegen. Ik weet 
dat het geven van onjuiste informatie of het verzwijgen van informatie ertoe kan leiden dat de 
Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt. 

 

 

 

..................................... ................................................................... 
(plaats) (datum) (handtekening optant/wettelijk vertegenwoordiger)* 

 

 

...................................................................... 
(dienststempel) 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Deze verklaring is geen bewijs van de Nederlandse nationaliteit 
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Model 1.56 HRWN-CM: Brief ‘zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger’ omtrent herkrijging 
Nederlanderschap van minderjarige(n) 

Behandelend ambtenaar : ______________________________ 

Doorkiesnummer : ______________________________ 

Datum : ______________________________ 

Kenmerk : ______________________________ 

Betreft : herkrijging Nederlandse nationaliteit 
 

Betreft: 

[  ] uw minderjarige kind(eren)  
______________________________, geboren op: ____________ 

______________________________, geboren op: ____________ 

______________________________, geboren op: ____________ 

Door de heer/mevrouw  ______________________________ is verzocht om herkrijging van het 
Nederlanderschap van bovengenoemd(e) minderjarig(e) kind(eren).  
 

In verband hiermee deel ik u het volgende mee. 

Ik verzoek u om binnen drie weken na de dag volgend op het versturen van deze brief in persoon te 
verschijnen met uw geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 
handtekening) om in te stemmen met of uw bedenkingen kenbaar te maken tegen de herkrijging van 
het Nederlandse nationaliteit van het/de minderjarig(e) kind(eren).  

 

U kunt hiervoor een afspraak maken met de Afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar onder 
nummer: ______________________________  (telefoonnummer).                           
 
U kunt ook binnen de bovengenoemde termijn het bij deze brief gevoegde formulier(en) volledig 
ingevuld en ondertekend toezenden aan de Afdeling Burgerzaken: 
_____________________________________ (adres).  
 

U moet daarbij een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, 
personalia en handtekening) voegen. 
 
Als u binnen de bovengenoemde termijn geen gebruik maakt van de mogelijkheid om uw mening naar 
voren te brengen, ga ik ervan uit dat u geen bedenkingen heeft tegen de herkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit door het minderjarige kind/de minderjarige kinderen. 

 

Hoogachtend, de 

Gouverneur namens 
deze, 

______________________ ______________________ 

(plaats) (datum) (handtekening) 
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Model 1.57 HRWN-CM: Formulier zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger omtrent 
herkrijging Nederlanderschap van minderjarige(n) 

Ondergetekende,   

      

(geslachts)na(a)m(en)              : ______________________________  

voorna(a)m(en)              : ______________________________  

geboortedatum                         : ______________________________  

geboorteplaats en geboorteland : ______________________________ 

nationaliteit(en)             : ______________________________  

adres                                    : ______________________________  

postcode en woonplaats  : ______________________________ 

[  ] heeft geen bezwaar tegen herkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het kind/de kinderen* 
______________________________________ , geboren op  _______________________ 
______________________________________ , geboren op  _______________________ 

______________________________________ , geboren op  _______________________ 

[  ] heeft wél bezwaar* tegen herkrijging van de Nederlandse nationaliteit door het kind/de kinderen* 
______________________________________ , geboren op  _______________________ 
______________________________________ , geboren op  _______________________ 

______________________________________ , geboren op  _______________________ 

  

Toelichting: 

__________________   ___________ _____________________ 

(plaats)  (datum) (handtekening)  

* Als u bedenkingen heeft tegen de herkrijging van de Nederlandse nationaliteit bepaalt de autoriteit 
die beslist op de optieverklaring aan de hand van de handleiding voor de toepassing van de Rijkswet 
op het Nederlanderschap en de aangevoerde argumenten of het kind de Nederlandse nationaliteit 

herkrijgt. 

N.B. kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en 
handtekening) bijvoegen. 
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 Minister of TEATT 

The Honorable Roger Lawrence  

Soualiga Road # 1 

Philipsburg, Sint Maarten         

                

 

 

 

Ref n0.: IC-ADV/21.035 

 

Subject: Quick Scan Ministry of TEATT  

 

Philipsburg, June 9, 2022 

 

 

Honorable Minister Lawrence, 

 

The Integrity Chamber hereby presents the findings of the Baseline Integrity 

Measurement (hereafter: Quick Scan) conducted within the Ministry of TEATT.  

 

The Quick Scan was conducted to determine the most significant bottlenecks, 

challenges, and areas for improvement within the Ministry, as it pertains to its integrity 

infrastructure. This infrastructure consists of all integrity-related legislation and 

regulations, and additional elements necessary for the fulfillment of organisational 

objectives. 

 

As this was not a comprehensive study, not all organisations within the Ministry were 

analysed. However, it is the hope of the Integrity Chamber that this report leads to a 

better understanding of the challenges faced within the Ministry and the ways to improve 

them. The report concludes with several brief recommendations, meant to address the 

most prevalent integrity risks within the Ministry.  

 

This Quick Scan would not be possible without the cooperation of the Ministry of TEATT 

and its executing agencies. The Integrity Chamber would therefore like to thank 

everyone involved for their valuable input, which gave the insight needed to write this 

report. 

 

You are kindly requested to respond to the content of this report, in writing, within six 

(6) weeks of the date of this letter. The response should include how follow-up will be 

given to the recommendations. The report and your response will be published in the 

National Gazette. The report will also be submitted to Government and Parliament, in 

accordance with the National Ordinance Integrity Chamber. 

 

The Integrity Chamber will follow-up on the implementation of the recommendations in 

accordance with the National Ordinance Integrity Chamber. We are also open to 
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discussing areas that the Integrity Chamber can be of assistance in making 

improvements. 

 

If you have any questions, you can contact us via director@integritychamber.sx. 

 

Sincerely, 

 

 

The Integrity Chamber 

H.W. Vogels, President 

R.A. Boasman 

H.R. Lodder 

 

Attachment(s):  

- Quick Scan of the Integrity Infrastructure of the Ministry of TEATT 

 

Cc:  

- Council of Ministers Sint Maarten 

- Parliament of Sint Maarten 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:director@integritychamber.sx
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Quick Scan of 

the Integrity Infrastructure of 

Government Ministries 

 

Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and         

Telecommunication 
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1. Introduction 
There have been several studies3 conducted in Sint Maarten regarding the status of integrity within 

the public sector. All these reports came to similar conclusions: that there is a need for improved 

integrity within Government.  

It has been several years since the publication of the above-mentioned integrity studies. Although 

the validity and recommendations of those studies are still of significant importance, it cannot be 

assumed that the results of those studies are still fully accurate.  

In order to gain an understanding about the current integrity infrastructure within the Government 

of Sint Maarten, the Integrity Chamber decided to conduct a Baseline Integrity Measurement in the 

form of a Quick Scan of the different ministries.  

The Integrity Infrastructure Quick Scan (hereafter: Quick Scan) is a preliminary study within the 

various administrative bodies, conducted with the purpose of determining the risks, challenges and 

areas for improvement as it pertains to the completion, implementation, awareness, compliance 

with, and enforcement of the current integrity infrastructure.  

This report outlines the results of the Quick Scan within the Ministry of Tourism, Economic Affairs, 

Transport and Telecommunication (hereafter: TEATT). Chapter 2 discusses the purpose, 

methodology and limitations of the Quick Scan. Chapter 3 discusses the integrity infrastructure and 

the organisational elements observed within the Quick Scan. In subsequent chapters, the results, and 

findings of the Ministry of TEATT and certain specific executing agencies are presented, with lastly, 

the conclusions of the Quick Scan and brief recommendations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 De Algemene Rekenkamer, Nulmeting Sint Maarten, Stand van Zaken institutionele integriteitszorg 2014 (2014); Commissie 

Integer Openbaar Bestuur, Doing the right things right (2014); PriceWaterhouseCoopers, Integrity inquiry into the 

functioning of the Government of Sint Maarten (2014); Transparency International, St. Maarten 2015, National integrity 

system assessment (2015). 
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2 Quick Scan Purpose and Methodology 
 

2.1 Purpose 

The Quick Scan was formulated to gain a general understanding of what is in place as it relates to the 

current integrity infrastructure of the Government Ministries and the most significant bottlenecks 

and challenges. The goal is to be able to determine the priorities for improving the integrity 

infrastructure. 

 

The integrity infrastructure entails two (2) aspects. The first (1) direct integrity-related aspect 

includes all integrity-related legislation, regulations (policies and procedures) and moral codes or 

principles of the administrative body. The second (2) indirect integrity-related aspect includes all of 

the additional elements necessary for the fulfilment of organisational objectives.  

 

2.2 Methodology 

The main tools or instruments utilised during the execution of the Quick Scan were interviews 

conducted with key stakeholders within the ministry of TEATT. A topic list was used as a guideline to 

ensure consistency in the information requested and to obtain a sufficient impression of the status of 

the integrity infrastructure from the perspective of the respondents. However, the interview was set 

up in a manner that allowed the respondents to provide insight into their executing agency outside 

of the listed topics. The results of the Quick Scan represent this acquired information.  

 

The Integrity Chamber met with the Secretary-General of TEATT, Department Heads of different 

executing agencies, as well as a limited number of staff within the Ministry. Most respondents 

attended two meetings and were interviewed by minimum two (2) persons of the Integrity Chamber. 

This was done to ensure uniformity and sustainability within the process, and consistency during the 

data collection and analysis.  

 

2.3 Limitations 

A Quick Scan is inherently limited due to its reduced data, and therefore only presents the foremost 

challenges; it is not a comprehensive study. Furthermore, not all the departments or executing 

agencies within the Ministry were approached. This also results in reduced data due to the restricted 

number of respondents. Nonetheless, this approach was selected to acquire as much information as 

possible within a brief period of time. While the information gathered by the Quick Scan is not 

comprehensive, it provides vital information, as the most pressing and urgent needs are presented. 
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3 Integrity Infrastructure  
An adequate integrity infrastructure within the administrative body is vital to compliance and 

integrity within the organisation (organisational integrity). It also builds trust and solidifies social 

cohesion among citizens.  

 

As previously mentioned, the integrity infrastructure entails two (2) aspects, namely: 

1. All legislation and regulations (policies and procedures), and moral codes or principles of the             

administrative body, (hereafter: the legal and regulatory framework); and  

2. All additional elements necessary for the fulfilment of organisational objectives. 

 

Several elements have been recognised as necessary for an effective and efficient fulfilment of 

organisational objectives of the executing agencies: elements such as, the values and norms of the 

executing agency, the prevailing organisational culture, organisational stability, ministerial 

autonomy, the reputation of the executing agency, the available material and human resources, 

bureaucratic processes, etc.  

Below the importance of the legal and regulatory framework and the organisational elements are 

mentioned. 

 

3.1 Legal and Regulatory Framework  

In any democratic society, a comprehensive legal and regulatory framework is necessary. An 

ambiguous or incomplete legal and regulatory framework leads to organisations, employees, clients, 

and society on a whole, not being (fully) aware of their rights, duties, and obligations. When that is 

the case, the potential for integrity-related risks and misconducts present itself. Awareness of the 

applicable legal and regulatory framework is therefore key.  

 

Transparency and accessibility are also important to maintain a level of discipline and consistency. 

When information is not shared or properly explained it can lead to inconsistent behaviour. In 

addition, without awareness, taking the relevant and necessary measures would prove difficult in the 

case of non-compliance. Employees must continuously be reminded of the existence of and/or 

changes to the applicable legal and regulatory framework. 

 

3.2 Organisational Elements 

Legislation, regulations, and moral codes, however necessary, cannot be fully effective in reducing 

and preventing integrity risks or misconducts if certain organisational elements are not in place. An 

organisation also requires having certain elements in place for the effective and efficient fulfilment 

of organisational objectives.  

The following three (3) organisational elements were observed to be prominent within the Ministry: 

• Bureaucratic Processes 

• Ministerial Autonomy 

• Material and Human Resources 
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3.2.1 Bureaucratic Processes  

Bureaucracies are characterised by multi-level administrative hierarchy, departmental 

specialisations, the strict division of authority and a standard set of formal rules or operating 

procedures. The premier example of a bureaucracy is a government organisation.  

 

Every decision made within a bureaucracy is dependent on a process that ensures that there is 

systematic coordination between the many people working at various levels to achieve a common 

goal.  

 

There are advantages to bureaucratic processes, such as the equal division of labour, efficiency, 

transparency and accountability, and consistency in regulation usage. Bureaucratic processes also 

promote equality and aides in the prevention of corruption and nepotism.  

 

However, bureaucratic processes also create several disadvantages, as the rigid use of regulations in 

circumstances of an exceptional nature, imparts a lack of flexibility and can often lead to 

organisational inefficiency. Particularly when cooperation between various departments, executing 

agencies, or supporting agencies is needed, the complicated set of rules in a bureaucratic system may 

cause long and unnecessary delays. The rigidity of the processes may also lead to employees 

circumventing said processes for simpler avenues. This is also a risk to organisational integrity. 

 

3.2.2 Ministerial Autonomy 

Democratic societies are characterised by structures, systems and cultures that provides society with 

certain rights. Among those are the rights to be led by elected representatives (parliamentarians), 

who then appoints individuals (Ministers) to lead a government Ministry.  

 

A Minister carries the ultimate responsibility of the ministry to which they are appointed. This 

includes the final administrative responsibilities and decision-making within the ministry. Ministers 

are also responsible for providing information and reporting to Parliament when requested. Because 

of this responsibility, unless specifically mandated or otherwise regulated, final decisions within the 

ministry are made at the discretion of the Minister. This discretion is referred to as “Ministerial 

Autonomy”. 

 

Ministerial Autonomy allows Ministers to determine which advices or proposals should be executed 

based on the governing program, ministry goals, or expertise of the minister. There are some 

disadvantages to this autonomy. Ministers may, for example, experience political pressure to delay 

the execution of advices that serve the interest of the public. Decisions such as these can have a 

significant negative impact on the effective operation of the ministry, as well as the employees, and 

the public perception or integrity of the ministry or the government. Ministerial Autonomy can also 

negatively impact the Ministers themselves by increasing their vulnerability and susceptibility to 

accusations, false allegations or attempts at bribery and other integrity risks and misconducts. 
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To ensure the proper use of Ministerial Autonomy and to protect Ministers from allegations of 

misconduct, the necessary checks-and-balances must be in place. These include parliamentary 

oversight, civilian oversight, and strict policies and procedures for decision-making within the 

ministry. These checks-and-balances allow for more transparency and accountability and decreases 

integrity-related risks within the Ministry. 

 

3.2.3 Material and Human Resources 

Material and human resources form the basis for the effective and efficient operation of an 

organisation. Material resources are, for example, housing, IT hardware and software, or vehicles. 

Human resources are the availability of sufficiently qualified, capable, and willing employees.  

 

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

material resources can lead to uncertain and unhealthy work environments, while a lack of human 

resources can lead to an executing agency’s inability to fulfil its tasks, due to a lack of capacity or 

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

 

The most common cause of a lack of resources are financial constraints. However, this is not always 

the case. A lack of resources can also be a consequence of unavailability or inaccessibility of the 

resource, inadequate decision-making, or even delays in maintaining/repairing damaged material 

resources. 
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4    Findings of the Ministry of TEATT 
In this chapter, the findings of the Ministry are presented. The findings are divided by the following 

categories, the legal and regulatory framework, human and material resources, bureaucratic 

processes, and ministerial autonomy.  

 

4.1 Introduction 

The Ministry of TEATT is responsible for the preparation of legislation and regulations within the 

disciplines of tourism, economy, traffic, telecommunications, and statistics. Across these five (5) 

disciplines, the Ministry is responsible for a vast number of varying processes and procedures, such 

as, providing policies based on innovations within the various sectors, reviewing and providing advice 

for decisions to be taken, ensuring compliance with international regulations, reviewing, and 

granting applications for various licenses/permits and inspections within the various sectors. In 

addition, the Ministry has executing agencies that fulfil objectives that require specific expertise, such 

as civil aviation and maritime.  

 

For this Quick Scan, a general analysis of the Ministry of TEATT took place. In addition, the Integrity 

Chamber interviewed persons in the following five (5) department / executing agencies within the 

Ministry4: 

 The Department of Economic Licenses 

 The Department of Economic Inspection  

 The Department of Tourism  

 The Directorate of Economy, Traffic & Telecommunication5  

 The Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime 

The interviews provided information on the existing integrity infrastructure, along with challenges 

occurring within the Ministry and the executing agencies that cause or may cause integrity risks. 

General and specific findings concerning the Ministry in general, and the various executing agencies 

can be found in this chapter. 

 

4.2 General Findings 

4.2.1 Legal and Regulatory Framework 

The information presented below should be read as follows: The bold text indicates the 

topic/summary by the Integrity Chamber of the information provided by the various respondents 

below. Within the text, the integrity risks and challenges associated are mentioned.  

 

 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Ministry of TEATT: 

 

                                                           
4 Government-owned companies under the purview of the Ministry of TEATT were not a part of this Quick Scan. 
5 Based on the National Ordinance Structure and Organisation of National Government (LIOL) the Directorate of Economy, 

Traffic &Telecommunication is considered a department, while the other four (4) are seen as executing agencies. 
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Legal and regulatory framework lacking specific integrity regulations. The Government-wide 

regulations governing employee duties, rights, and behaviour, e.g., the LMA and the Employee 

Handbook, are applied within the Ministry, as well as several internal policies for specific executing 

agencies. However, Government-wide and/or Ministry specific integrity-related regulations and 

measures such as a Code of Conduct, Confidential Advisor, and written policies documenting existing 

procedures relating to employee behaviour is lacking.  

 

Broad range of disciplines causes lack of coherency. The Ministry encompasses a broad range of 

disciplines that leads to incoherency within the Ministry. This has resulted in the inconsistent 

application and execution of Ministry objectives and tasks. The broad range of disciplines may cause 

an incomplete ability to determine compliance. For the efficient and effective execution of the wide 

range of activities within the Ministry, an even wider range of legislation and regulation is necessary, 

not only governing client and working procedures, but also regulating transparent and accountable 

behaviour from employees. A legal and regulatory framework that is inadequate to cover the range 

of disciplines causes inefficiency in the organisational structure, inadequacy in the awareness and 

application of the framework, and the inconsistent execution of procedures. The potential for 

integrity-related risks and misconducts then presents itself exponentially. 

 

There is a need for specific behavioural guidelines and integrity trainings. Integrity in the 

workplace is associated with aspects such as honesty, accountability, and reliability on the work floor. 

Integrity is seen as a vital aspect of the organisation; however, it does not play a specific role in the 

day-to-day activities within the Ministry. Integrity risks are not regularly discussed, nor is the 

prevention of misconducts incorporated into the structure of the organisation or employee 

behaviour. Though the potential for integrity risks exists, integrity among employees is simply 

expected based on the employment period, backgrounds, and experiences of the employees. The 

respondents recognise a need for specific behavioural guidelines and integrity trainings. In the 

absence thereof, an open culture and informal social control are promoted within the Ministry, and 

conversations on expected employee behaviours are had when necessary.  

 

Informal processes/procedures are utilised. Internal informal guidelines and rules are utilised by 

management and employees as there are vulnerabilities to working in a small community. For 

example, based on personal relationships, some clients may expect that work procedures are 

circumvented on their behalf. This increases inconsistency in the execution of tasks, allows for unfair 

advantages, and does not safeguard employees against integrity risks and allegations of misconduct. 

The Ministry has instituted an internal system to monitor the role of the employees in the execution 

of work processes and procedures, as well as a general complaint system where the public can 

formally direct their complaints regarding the Ministry, as the cooperation of the public is necessary 

to address integrity issues. An internal system where complaints can be directly submitted to the 

departments is lacking.  
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Sharing of information. Employees are required to protect information acquired during the 

execution of their tasks. Respondents stated that elected officials or other government officials 

sometimes request confidential or sensitive information from employees of the Ministry. As there are 

no internal guidelines regarding the sharing of information to government officials outside the 

Ministry, employees are unsure on how to respond to these requests. More importantly, this may 

result in occurrences of human error and inconsistent decision-making, as well as the leakage and 

unauthorized use of ministry information. 

 

4.2.2 Bureaucratic Processes 

The results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes of the Ministry 

of TEATT: 

 

Delays in processes. There are processes within the ministry that require systematic coordination 

between all involved parties. These processes follow a strict set of rules that seem long and inflexible 

to employees. The rigidity of the processes may lead to employees circumventing the necessary 

steps. This not only impacts organisational integrity, but also further delays the process-goal and 

affects the cooperation and support among the different departments and decreases the efficiency 

and effectiveness of the entire ministry. 

 

Timeframes for decision-making. There are no guidelines or procedures detailing the maximum 

timeframe necessary for completing reports or advices within the Ministry. Advices can sometimes 

remain on the desks of stakeholders for lengthy periods with no decision being made. This includes 

final decision-making on an advice or other documents submitted to the Cabinet of the Minister. 

Timeframes for decision-making are often dependent on the priorities or workload of the persons 

involved. This can unnecessarily prolong the duration of the process, which in turn may have a 

negative effect on the desired result. Extended timeframes for decision-making may also lead to a 

negative public image of the Ministry and its efficiency and is harmful to the public trust.  

 

4.2.3 Ministerial Autonomy  

The results of the Quick Scan reveal the following about Ministerial Autonomy within the Ministry of 

TEATT: 

 

Frequent changes of Ministers. The frequent change in TEATT Ministers since 2010 has led to 

frequent changes in the priorities of the Ministry. Every Minister has their own goals and objectives 

that they want to prioritise. This can negatively affect the ability of some departments to complete 

assignments. It also hampers the Ministry’s ability to plan and execute long-term goals and can slow 

progress within the Ministry, which can damage the public image. 

 

Insufficient consultation. Respondents indicated that Ministers often make decisions, or follow 

advice from their Cabinet, without sufficient consultation from the relevant departments within the 

Ministry. Decisions are then taken based on incomplete information or limited understanding of an 

issue. This can lead to Ministers taking decisions that conflict with the advice from the relevant 
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department. When Ministers do not involve the relevant departments or deviate from an advice 

without (proper) motivation, this may be perceived as a misuse of authority. 

 

 

4.2.4 Material and Human Resources 

The following information was obtained about material and human resources within the Ministry of 

TEATT:  

 

Human Resources 

Understaffing. Understaffing is a prevailing concern within the Ministry, as well as the frequent 

changing of staff, for example, due to other career opportunities. Both challenges hamper the 

effective and efficient execution of the tasks and objectives of the Ministry. When there is 

understaffing, there is an increase in the workloads of the residual employees. This can lead to 

employees overextending themselves, which can cause burnouts and increase in sick leave. It can also 

lead to employees fulfilling multiple roles, which can cause conflict in the execution of the work.  

 

Material Resources 

Financial challenges. Delayed financing or payments cause significant challenges in the 

procurement processes. Many businesses refuse to partake in tender procedures due to 

Government’s delays in payment. It also occurs that businesses with outstanding financial/tax issues 

are sometimes not willing to offer services to Government. This significantly reduces the number of 

available vendors and promotes the repeated use of the same vendors/suppliers. This can increase 

the occurrence, or lead to the perception, of integrity-related risks, such as favouritism or nepotism. 

 

Limited training opportunities. Job or behaviour-specific trainings and courses for employees are 

limited. Respondents stated that trainings and courses are necessary for the improvement or 

enhancement of their work. Training can provide knowledge of the working procedures, knowledge 

of the latest developments or updates to the legal and regulatory framework. They lead to better 

judgement and decision-making, which in turn may lead to less occurrences of integrity risks or 

misconducts. 

 

Lack of automated and monitoring systems. Automated systems can aid in preventing unnecessary 

delays by ensuring more efficient processes and connecting relevant departments through shared 

databases. A monitoring system would also allow for more supervision of the work conducted in the 

field, particularly as it pertains to inspections, or other work processes involving clients and third 

parties, and would further aid in the prevention of misconducts and allegations.  

 

See Annexes A - E for detailed findings of the Department of Economic Licenses, the Department of 

Economic Inspection, the Department of Tourism, the Directorate of Economy, Traffic & 

Telecommunication and the Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime. 
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4.3 Specific Findings 

 

4.3.1 The Department of Economic Licenses 

The Quick Scan reveals that the Department of Economic Licenses has general legislation and 

regulations in place, however, a comprehensive framework containing specific integrity-related 

regulations, such as data-sharing or Codes of Conduct, are lacking. Due to the backgrounds of the 

employees, the duration of their employment, and the absence of perceived misconducts within the 

Department, the integrity of the staff is often expected behaviour. However, the Department strives 

to discuss employee responsibilities and expected behaviours when there is a need or complaint. 

 

As it pertains to material and human resources, the Department stated that there are possibilities for 

human errors as well as departmental inefficiencies. An automated system for the submission of 

license requests would reduce these possibilities. Additionally, increased staffing and the necessary 

training for employees would increase departmental efficiency and shorten the processing period for 

applications.  

 

The Department also experiences inefficiencies due to bureaucratic processes. The Department was 

previously mandated to grant licenses to the public on behalf of the Minister. However, this mandate 

has been revoked. This has increased the steps within the procedure and the overall duration of the 

process to grant a license. Due to the volume of applications received, the change in procedure has 

led to a back-log of requests, according to the respondents. Within the process of granting licences, 

Ministerial Autonomy also allows Ministers to approve or reject license applications with or without 

motivation or consultation from the Department. Lastly, there is also a risk of ministers and their 

cabinet influencing the licensing process, whereby licenses are prioritized based on (indirect) 

requests from ministers. 

 

4.3.2 The Department of Economic Inspection 

The Department of Economic Inspection indicated that there are several general and specific 

legislation in place, however some legislation is outdated or incompatible with the current societal 

and environmental needs. This allows for inaccurate interpretations of the legislation. Although the 

Department does have (draft) guidelines regulating various inspection processes, the legislative 

framework sometimes restricts the accurate performance of the inspections. The broad range of 

disciplines within the Ministry, results in an extensive range of fields to be inspected by the 

Department, hindering the effectiveness and efficiency of the Department. Respondents also 

indicated that the legislative framework delegates roles that can be conflicting in its execution, such 

as the inspection of locations at the start of the license process and the secondary inspection at the 

end of the process to ensure compliance.  

 

Inspectors within the Department can sometimes be the victims of public resentment when carrying 

out their duties, because of their role in the enforcement of the relevant regulations. Furthermore, 

when politics are involved in the granting of licenses/permits, inspectors can experience obstruction 

and political interference during the execution of their tasks. These occurrences further challenge the 
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execution of the Department’s duties. There are no specific procedures in place to avoid these 

situations. 

 

Regarding bureaucratic processes the Department indicated that the process for issuing 

licenses/permits can be very lengthy as it requires the cooperation of multiple departments and 

stakeholders. Furthermore, the Department stated that there are instances where the conditions for 

issuing the permit or license have been amended, without notifying the Department. The inspectors 

would only become aware of this during an inspection, which makes the execution of their tasks 

difficult.  

 

Ministerial autonomy can lead to miscommunication between the executing agency and the Minister 

and their Cabinet. The department provides advices in accordance with the legislative framework, 

regarding the issuance of licenses/permits. However, these advices are not always followed, and 

license/permits are sometimes issued against the advice of the Department. This can be experienced 

as frustrating, particularly when Ministers deviate without providing feedback to the Department. 

 

Human resource challenges within the Department include understaffing and a lack of employees 

with the necessary expertise. Challenges with material resources include the lack of necessary 

vehicles and opportunities for professional development for employees. 

 

4.3.3 The Department of Tourism 

As it pertains to the legal and regulatory framework, the Quick Scan reveals that the Tourist 

Department utilises the general Government legislation and regulations applicable to civil servants. 

There are no department-specific regulations governing employee behaviour or other integrity-

related procedures. The respondents were not always aware of the integrity risks and vulnerabilities 

specific to the Department, e.g., when hospitality and other amenities from third parties are offered. 

However, the Department utilises informal checks-and-balances to mitigate certain integrity-related 

misconducts.  

 

The Department indicated that the efficient execution of its tasks and objectives is hindered by 

bureaucratic processes. The applied procurement procedures and other processes involving the 

cooperation of multiple departments and stakeholders are lengthy and therefore negatively impact 

the continuation of planned activities and events.  

 

Human and material resources challenges within the Department include budgetary constraints, and 

time constraints. These challenges place a strain on the Department and its ability to effectively 

execute its tasks. Understaffing is also a challenge within the Department. There are currently 

employees fulfilling multiple roles. Therefore, to increase efficiency and to avoid rejection or delays 

in the approval of its projects and advices, the Department tries to obtain pre-approval for its 

activities by discussing them with the Minister prior to writing an advice. 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 65 
 

 

4.3.4 The Directorate of Economy, Traffic & Telecommunication  

The Quick Scan reveals that the Directorate has general legislation and regulations in place, as well 

as department-specific regulations, such as the procedure for sharing information that is necessary 

for the fulfilment of their tasks. Procedures for external data-sharing, client contact, and timeframes 

for decision-making are lacking but are indicated to be in the process of being developed.  

 

As it relates to bureaucratic processes, the Directorate indicated that there is a need for better 

guidelines regarding the process for decision-making within the Ministry. The lack of guidelines 

sometimes results in advices or decisions experiencing significant delays. The Directorate also 

indicated that advices are sometimes rejected or deviated from without proper motivation.  

 

Ministerial autonomy and the frequent changes in Ministers, lead to new assignments and therefore 

a frequent change in priority within the Directorate. This, at times, forces the Directorate to abandon 

previous assignments. 

 

Challenges regarding human resources include understaffing and lengthy recruitment processes, as 

well as a lack of available persons with the required expertise. The role of the Directorate is to 

supervise the execution of certain regulations, however, due to understaffing in other executing 

agencies, the Directorate also plays a role in the execution of regulations. This carries several risks, 

such as, conflicting roles and tasks that are not carried out effectively.  

 

Challenges regarding material resources within the Directorate include a lack of continuous learning 

opportunities for employees. This would increase efficiency and effectiveness, as well as awareness 

on integrity risks. In the absence of external training opportunities, the Directorate has implemented 

their own training activities to improve essential skills.  

 

4.3.5 The Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime 

The Department is required to adhere to international legislation and regulations pertaining to the 

protection and security of Sint Maarten’s ports of entry. Because of this, there is a comprehensive 

legislative framework in place which requires specific expertise (e.g., plane inspection and airport 

security inspection). However, according to the Department, compliance is not always possible, due 

to various shortcomings, e.g., security hardware and software that are not fully compatible with 

international standards. Despite this, the Department does its best to ensure compliance with the 

international framework where possible.  

 

There are no specific integrity related policies within the Department. Although integrity is not 

expressly discussed with employees, the Department indicated that expected behaviours are 

discussed, and regular employee trainings, as well as informal checks-and-balances, are utilised.  

 

As it pertains to bureaucratic processes and ministerial autonomy, the Department indicated that 

due to the specific nature of its tasks, there seems to be a lack of understanding by Ministers and their 

Cabinet for the advices that are submitted by the Department. This results in the rejection of its 
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advices or significant delays in approval. When advices are finally approved, it is at times no longer 

efficient or effective to execute the advice due to the frequent advancements of the standards within 

the sector.  

 

Challenges pertaining to material resources include a lack of the appropriate facilities to house the 

department. Challenges regarding human resources include understaffing due to budgetary 

constraints and insufficient available expertise. The lack of these resources presents a risk to the 

integrity of the Department as well as the security of the national entry ports. The lack of inspectors 

increases the vulnerabilities of the employees when executing their tasks. 
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5     Conclusions 
The Quick Scan was conducted with the purpose of determining what is in place as it relates to the 

integrity infrastructure within the Ministry of TEATT. The integrity infrastructure consists of the legal 

and regulatory framework within the Ministry, including the moral codes and principles, and the 

organisational elements necessary for the fulfilment of the organisational objectives. 

Below is a conclusion based on the determined challenges and their related integrity risks. The 

mentioned challenges and integrity risks are not exhaustive. 

Legal and Regulatory framework 

The following has been determined as it pertains to the legal and regulatory framework of the 

Ministry of TEATT: 

The general Government legislation and regulations applicable to civil servants, such as the LMA and 

the Employee Handbook, is applicable and applied when necessary. However, certain measures within 

the LMA, meant to minimize integrity risks are not (fully) utilised, such as rules for giving and 

receiving gifts, the implementation of the Code of Conduct and the appointment of Confidential 

Advisors. These measures are applicable for the whole government and the Ministry should ensure 

that they are established and applied within the Ministry. There are also a few department-specific 

regulations6, however, some of these are outdated and not compatible with current societal, 

environmental, and technological advancements. Regulations specific to the Ministry, determining 

employee behaviour and work procedures are lacking. Examples include, guidelines pertaining to the 

sharing of confidential information, and guidelines meant to prevent integrity misconducts, such as 

favouritism and conflict of interest. 

The findings of the Quick Scan reveal that there are a number of processes within the Ministry that 

have not been documented; informal checks-and-balances are then utilised to mitigate the 

occurrence of integrity-related misconducts. Therefore, while it appears that there is a partial 

framework in place, the omissions hamper the optimal functioning of the Ministry.  

Awareness on the importance of integrity is not integrated in the organisational structure. The 

Ministry is sometimes unaware or uninformed of the integrity-related risks within the Ministry. 

The above can lead to the following integrity risks: 

 Misconducts going unnoticed within the Ministry, e.g., the misuse of government resources 

 Inconsistent and inaccurate interpretation of the working procedures  

Higher susceptibility of employees to integrity risks due to a lack of knowledge of expected 

behaviours   

                                                           
6 See Annex F for an overview. 
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Bureaucratic Processes  
The following has been determined as it pertains to the bureaucratic processes of the Ministry of 

TEATT: 

 

Within the Ministry of TEATT, there are bureaucratic processes, such as the applied process for 

procurement procedure and the process for approval of advices. These processes require systematic 

coordination between multiple departments and/or stakeholders. The bureaucratic processes are 

necessary for the functioning of the Ministry; however, the current implementation does not take the 

specific needs of the different executing agencies into account. The executing agencies then 

experience these processes as bottlenecks in the execution of their tasks. 

 

The applied procurement procedure and the payments to vendors and suppliers can be a lengthy 

process, diminishing the possibility to act swiftly and decisively. This causes stakeholders to decline 

opportunities to work with Government and limits the Ministry in its ability to acquire sufficient 

vendors and suppliers. 

 

There are insufficient written guidelines describing the steps within the various bureaucratic 

processes. The guidelines should specify aspects of the process, such as the timeframes and the 

process for decision-making. Decisions are sometimes taken based on current priorities and/or the 

availability of the involved parties. These shortcomings complicate and delay the process, hampering 

the work of the employees. In addition, when certain processes and decisions require more time, a 

process to ensure transparency and accountability is lacking. This makes the Ministry less efficient in 

serving the best interest of the clients/public and can lead to a lack of trust in government and 

possible public resentment aimed towards employees.  

 

The above can lead to the following integrity risks: 

 An increase in the likelihood of employees developing their own work practices 

 Employees and clients may seek to circumvent the necessary processes  

 The inability to acquire sufficient vendors and suppliers resulting in an increased risk, or 

perception of, conflicts of interest and favouritism 

 

Ministerial Autonomy 

The following has been determined as it pertains to ministerial autonomy in the Ministry of TEATT: 

 

The executing agencies experience that Ministers sometimes deviate from advice provided by the 

Ministry without (proper) motivation; decisions taken do not necessarily reflect the advice given. 

Properly motivated decisions are necessary to ensure transparency and accountability in decision-

making. 

 

The broad range of disciplines, the specific needs, and the continuous advancements within the 

Ministry, make it necessary for ministers to utilise the expertise of the relevant executing agencies. 

Disregarding advices from the executing agencies, may lead to decisions being taken without the 
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proper information or perspectives, and a limited view or understanding of an issue. This results in a 

lack of crucial insight into, and approval of, the organisational needs of the executing agencies.  

 

Due to the frequent change in TEATT Ministers, and their different priorities and objectives, the 

Ministry is hampered in its ability to plan and execute long-term goals. In addition, frequent changes 

lead to a state of uncertainty and disruption in the organisation and demotivated employees. 

The above can lead to the following integrity risks: 

 Ministers are at risk for allegations of misconduct, such as, the abuse of power or conflict of 

interest 

 (Economic) pressure by third parties wanting ministers to make certain decisions for their benefit  

 Inconsistency and/or arbitrariness in the execution of the tasks of the executing agencies  

 Demotivated employees are more susceptible to integrity risks 

 

Human and Material Resources  

The following has been determined as it pertains to human and material resources in the Ministry of 

TEATT: 

 

Another significant challenge to the integrity of the Ministry is the lack of expertise and specific 

resources. There is a shortage of employees with the necessary specific knowledge or department-

specific expertise to fulfil certain positions. The existing employees are, in some cases, not sufficiently 

trained for their function and are lacking training opportunities to increase their knowledge and skills.  

 

In general, the Ministry did not emphasize a lack of material resources. However, some department 

specific material resources are lacking, such as safety and security equipment and automated 

systems that can improve checks and balances and minimize human errors.  

 

The above can lead to the following integrity risks: 

 Employees executing more than one function which can lead to a conflict of interest 

 The possibility of increased human errors due to insufficiently trained staff  

 Insufficient checks and balances due to lacking or inadequate material resources  
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6   Recommendations  
The Integrity Chamber hereby provides the following recommendations to curb the most prevalent 

integrity risks occurring within the Ministry. 

 

The results of the Quick Scan have identified certain integrity risks within the Ministry. However, due 

to the broad range of disciplines within the Ministry, as well as the limitations of the Quick Scan, the 

listed risks are not exhaustive. To gain further insight into the full scope of integrity risks, it is 

recommended that the Ministry conducts a comprehensive risk assessment. Based on the results of 

the risk assessment, the necessary improvements can be made to the integrity infrastructure. 

 

Legal and Regulatory Framework 

 Develop policies and procedures to manage the identified integrity risks within the Ministry, such 

as policies for data sharing, and guidelines determining expected employee behaviour.  

 Evaluate and document informal/unwritten procedures which are utilised in the various 

departments.  

 Establish guidelines for employees in vulnerable positions due to frequent client contact, or who 

may be at risk of bribery, for example rules for receiving and giving gifts. 

 Ensuring the implementation of a Code of Conduct and the appointment of Confidential 

Advisors, as required within the Ministry. 

 Ensure that the legal and regulatory framework is available and easily accessible physically and/or 

digitally. 

 

Bureaucratic Processes  

 Optimize bureaucratic processes by reviewing ministerial and departmental procedures to 

determine their effectiveness and ability to prevent occurrences of integrity risks. 

 Evaluate the procedures for submitting advices to the minister and the steps for decision-making, 

and include timeframes for all phases in the process, to improve efficiency and prevent 

stagnation. 

 Evaluate the applied (procurement) procedures and where necessary and possible, make 

improvements depending on the needs of the executing agency.  

 

Ministerial Autonomy  

 Ensure that all ministerial decisions are taken in an accountable and transparent manner, based 

on the advice of the executing agencies.  

 Ensure that advices that are not (fully) adopted are properly motivated and communicated to the 

relevant parties.  

 

Human and Material Resources  

 Provide (refresher) courses for employees to upgrade their knowledge and skills for their 

function, based on the needs of the executing agency. 
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 Improve the awareness of integrity-related topics among employees, by structurally facilitating 

(internal) discussions, trainings, or workshops on the importance of integrity. 

 Create an inventory of the material needs of the Ministry and prioritize acquisition based on 

urgency. 

  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 72 
 

 

Annex A: Specific Quick Scan Findings of the Department of  

Economic Licenses 
The objective of the Department of Economic Licenses is the implementation of economic 

regulations in a professional, efficient, and customer-friendly manner, the facilitating of investments, 

and making suggestions for improvement7. The Department ensures the efficient processing and 

smooth issuance of applications for permits (taxi, bus, etc.) and licenses (vending, lottery, raffle, and 

casino) for the community. 

 

The Legal and Regulatory Framework 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Department of Economic Licenses: 

The Department of Economic Licenses utilises general legislation and regulations, i.e., the LMA and 

the Employee Handbook, to regulate employee behaviour. However, specific integrity-related 

regulations, such as a Code of Conduct or policies for data-sharing, are lacking.  

 

Awareness on the importance of integrity has not been structurally implemented into the 

organisational structure of the Department. Most employees have been with the Department for 

prolonged periods; therefore, it is assumed that they are aware of all procedures and processes. The 

integrity of the employees is expected, due to the duration of employment, the backgrounds of the 

employees, and the absence of perceived misconducts within the Department. Respondents 

indicated that there is contact between employees of the Department and clients requesting licenses 

when submitted documents are incomplete, which is often the case. This can bring additional 

vulnerabilities. The Department strives to discuss employee responsibilities and expected behaviours 

when there is a need, or when an unofficial complaint has been made to the Department Head or 

Secretary-General.  

 

Bureaucratic Processes 

Results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes at the Department 

of Economic Licenses:  

The Department indicated that the process for approving licenses requires the cooperation of 

multiple internal and/or external departments. This process can be inefficient and lengthy in its 

duration and may cause unnecessary delays for applicants applying for a license.  

 

Ministerial Autonomy 

Results of the Quick Scan reveal the following about Ministerial Autonomy at the Department of 

Economic Licenses: 

                                                           
7 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot onderverdeling en nadere uitwerking van het Ministerie van 

Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, AB 2013, GT no.122. 
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Previously, the executing agency was mandated to grant licenses to the public on behalf of the 

Minister. However, this mandate has been revoked. This revocation of the mandate can have a 

negative effect on the licensing process, as it can lead to an increase in the duration of the licensing 

process, the steps within the procedure and the processing period. The volume of applications 

received and the change in procedure has led to a back-log of requests, according to the respondents. 

Due to the quantity of requests, and the broad range of requests, Ministers may not always be familiar 

with the relevant legislation or may not always understand the procedure or the advice given by the 

Department. They may then approve or reject license applications without motivation or the 

necessary consultation from the Department. Lastly, there is also a risk of ministers and their cabinet 

influencing the licensing process, whereby licenses are prioritized based on requests from 

ministers/cabinet members. 

 

Material and Human Resources  

Results of the Quick Scan reveal the following about the material and human resources of the 

Department of Economic Licenses: 

As it pertains to material and human resources, the respondents stated that there is the possibility of 

human inefficiency and error as well as departmental inefficiencies. An automated system for the 

submission of license/permit requests would reduce the possibility of incomplete requests or 

applications, and human error. Increased staffing and the necessary training for employees would 

increase departmental efficiency by shortening the processing period for applications, allowing the 

Department to effectively meet organisational objectives. Finally, additional public awareness on the 

process of applying for a license/permit would improve the processing time and therefore the 

efficiency of the Department.  
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Annex B: Specific Quick Scan Findings of the Department of  

Economic Inspection 
The objective of the Department of Economic Inspection is to ensure inspection in all policy areas of 

the Ministry in a customer-oriented manner.8 The Department is divided into the following sections: 

Economic Control, Casino Control, Transportation, and Taxi and School Buses. 

 

The Legal and Regulatory Framework 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Department of Economic Inspection: 

The Department indicated that there are several general and specific legislation in place. Legislation 

and regulations regarding the criteria for permits and licenses, which form the basis for their 

inspections, exist. However, some legislation is outdated or incompatible with current societal and 

environmental needs, such as the inspection of livestock and fisheries. This can lead to inconsistent 

and inaccurate interpretation of the legislation.  

The broad range of disciplines within the Ministry, results in an extensive range of fields to be 

inspected by the Department, hindering the effectiveness and efficiency of the Department. It can 

also affect the inspector’s ability to ensure compliance across the board and may lead to leniency 

during the execution of their tasks. Respondents also indicated that the legislative framework 

delegates roles that can be conflicting in its execution, such as the inspection of locations at the start 

of the license process and the secondary inspection at the end of the process to ensure compliance.  

Inspectors within the Department can sometimes be the victims of public resentment when carrying 

out their duties, because of their role in the enforcement of the relevant regulations. Furthermore, 

when politics are involved in the granting of licenses/permits, inspectors can experience obstruction 

and political interference during the execution of their tasks. These further challenges the execution 

of the Department’s duties and can have a negative influence on the perceived integrity of the 

Department. There are no specific procedures in place to avoid these situations. 

There are specific integrity-related regulations determining employee behaviour and inspection 

processes, however, they have not all been implemented, such as the internal Code of Conduct & 

Uniform Policy for the Department. The importance of integrity is not regularly discussed with 

employees, however respondents indicated that unacceptable behaviour within the Department is 

promptly discussed when an incident occurs. Employees are required to display personal integrity in 

the execution of their tasks and the Department believes that all employees are aware of their tasks 

and responsibilities in this regard. 

                                                           
8 AB 2013, GT no.122 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 75 
 

Bureaucratic Processes 

The results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes affecting the 

Department of Economic Inspection: 

The Department indicated that the process for issuing licenses/permits can be very lengthy as it 

requires the cooperation of multiple departments and stakeholders. This affects the Department 

when performing their inspections. Respondents further stated that there are instances where the 

conditions for issuing the permit or license have been amended, without notifying the Department. 

The inspectors would only become aware of this during a (follow-up) inspection, which can cause 

tension between the inspectors and the clients, extending the inspection process, and making the 

execution of their tasks more difficult. 

 

Ministerial Autonomy 

The results of the Quick Scan reveal the following about how Ministerial Autonomy affects the 

Department of Economic Inspection: 

The Department strives to provide its advices regarding the issuance of licenses/permits strictly in 

accordance with the legislative framework. However, these advices are not always followed, and 

license/permits are sometimes issued by Ministers against the advice of the Department or with 

amended conditions. This can be experienced as frustrating, particularly when Ministers deviate 

without providing feedback to the Department.  

The above leads to miscommunication between the Department and the Minister and their Cabinet. 

Respondents also stated that they sometimes experience insufficient support from Ministers and 

their Cabinets when there is (political) interference during the execution of their duties, further 

challenging the reputation of the Department. 

 

Material and Human Resources  

The results of the Quick Scan reveal the following about the material and human resources of the 

Department of Economic Inspection:  

Human resource challenges within the Department include understaffing and a lack of employees 

with the necessary expertise and skills. Because of the vulnerability of the inspectors within the 

community, it is important that employees meet certain organisational and professional standards.  

 

Respondents indicated a lack of material resources within the Department, such as vehicles and 

opportunities for professional development, i.e., initial, and recurrent training for employees. This is 

especially important based on the broad range of disciplines within the Ministry that the Department 

is responsible for inspecting.  

 

  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 76 
 

 

Annex C: Specific Quick Scan Findings of the Department of Tourism 
The objective of the Department of Tourism is to promote Sint Maarten as a preferred tourist 

destination, as well as provide guests to the island with an enjoyable and memorable experience, to 

ensure repeated visits. In cooperation with various partners, the Department also focuses on the 

development of human resources and quality standards for the tourism industry. Their greatest goal 

is revenue generating and job creation.9 

 

The Legal and Regulatory Framework 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Department of Tourism: 

The general Government legislation and regulations applicable to civil servants such as the LMA and 

the Employee Handbook are utilised by the Department. There are no integrity-related policies 

specific to the Department that govern employee behaviour. While there are various procedures 

within the Department that are followed and passed on to new employees, they are not properly 

documented. The respondents indicated that it is necessary to formalize the unwritten procedures. 

In the absence of written policies, the procedures function as informal checks-and-balances to 

mitigate the occurrence of integrity-related misconducts. An example is the procedure for the 

submission of invoices to vendors, which ensures the transparent and accountable use of 

Government funds.  

 

There are additional integrity-risks and vulnerabilities for employees relating to the role of the 

Department and the relationship with third parties. For example, it is necessary for the employees to 

have knowledge of services and activities provided in the hospitality industry, for the execution of 

their tasks. As a result, businesses and organisations may regularly provide hospitality and other 

amenities to employees to build relationships, due to their function in the department. Respondents 

were not always aware of the potential risks attached to this practice; however, it was stated that 

there are certain procedures in place to ensure that the recognised risks are minimized. 

 

Awareness on the importance of integrity is not structurally discussed within the Department. 

However, according to respondents, the Department fosters an atmosphere of respect and 

consistency in work ethic. There is also a lot of trust in employees. As a result of the seniority within 

the Department, it is assumed that the employees are aware of the behaviour expected of them.  

 

Bureaucratic Processes 

The results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes at the 

Department of Tourism:  

The Department indicated that the efficient execution of its tasks and objectives is hindered by 

bureaucratic processes. Approval of advices, procurement procedures, and other procedures 

                                                           
9 Organisational Decree TEATT, AB 2013, GT no.122 
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involving the cooperation of multiple departments and stakeholders, can be extremely lengthy, 

negatively impacting the continuation of planned events.  

The procurement procedure is a particular bottleneck, as the process can take up to three months. In 

addition, respondents indicated that procurement procedures are not always practical. For example, 

when a promotional agreement is sought with a specific vendor, in the event of a calamity when 

finances need to be acquired quickly, or when the Department organises and participates in 

international conferences.  

The Department further indicated that procedures are sometimes inconsistently applied within 

Government. Procedures are sometimes amended without the proper communication to the 

Department. When determining how the procedure should be followed, conflicting information is 

sometimes given which delays certain processes.  

The Department believes that these issues can be solved by restructuring its position within the 

government and is currently seeking approval to be established as an independent administrative 

body. 

 

Ministerial Autonomy 

The results of the Quick Scan reveal the following about Ministerial Autonomy at the Department of 

Tourism: 

To avoid delays in the execution of their activities, the Department frequently and consistently 

communicates with Ministers and seeks pre-approval for projects, prior to writing the advice. This 

can help to expedite the process, prevents the Department from spending time on projects that may 

not be approved, and allows the Department to operate more efficiently. 

 

Material and Human Resources  

The results of the Quick Scan reveal the following about the material and human resources of the 

Department of Tourism:  

Human and material resources challenges within the Department include budgetary constraints and 

time constraints. Understaffing is also a challenge at the Department. Because of this, currently there 

are employees fulfilling multiple roles. Additionally, understaffing brings delays to the development, 

approval, and execution of various projects. Furthermore, due to a lack of specific expertise within 

the Department, they are also dependant on advisors from other departments within the Ministry, 

such as policy advisors and legal advisors. These challenges place a strain on the Department and its 

ability to effectively execute its tasks.  
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Annex D: Specific Quick Scan Findings of the Directorate of  

Economy, Traffic & Telecommunication  
The Directorate of Economy, Traffic and Telecommunication, has several tasks to accomplish the 

objectives of the Ministry10. This includes establishing legislation and regulations on economic policy, 

tourism, e-commerce, telecommunication, etc., as well as supervising its implementation.  

 

The Legal and Regulatory Framework 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Directorate of Economy, Traffic & Telecommunication: 

The Directorate has general legislation and regulations in place, as well as department-specific 

regulations, such as the procedure for sharing information that is necessary for the fulfilment of their 

tasks. Procedures for external data-sharing of confidential information, client contact, and 

timeframes for decision-making are lacking, but are in the process of being developed. The lack of 

these specific regulations allows for delays and inconsistencies in the execution of processes or 

procedures within the Directorate and the Ministry.  

The respondents indicated that integrity of employees is vital to the Directorate, however, awareness 

on integrity has not been structurally implemented. Most employees in the Department have been 

employed for prolonged periods, with substantial experiences working in environments of high 

confidentiality. This leads to an assumption of high integrity. Initially, the need to discuss integrity 

risks and expected behaviour on the work floor was not recognized. However, because of the 

extensive knowledge available to the Directorate, and the possibility for the misuse of confidential 

information, respondents acknowledge that integrity and expected behaviour should never be 

assumed.  

 

Bureaucratic Processes 

The results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes at the Directorate 

of Economy, Traffic & Telecommunication:  

The Directorate indicated that there is a need for better guidelines for the decision-making process 

within the Ministry. There is currently no standardised procedure for processing requests. The lack of 

guidelines sometimes results in advices or decisions experiencing significant delays, especially when 

there are multiple parties involved in a request.  

 

Ministerial Autonomy 

The results of the Quick Scan reveal the following about Ministerial Autonomy at the Directorate of 

Economy, Traffic & Telecommunication: 

                                                           
10 Organisational Decree TEATT, AB 2013, GT no.122 
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Ministerial autonomy and the frequent changes in Ministers lead to new assignments and therefore 

a frequent change in priority within the Directorate. This, at times, forces the Directorate to abandon 

previous assignments. 

The Department also indicated that advices are sometimes rejected or deviated from without 

(proper) motivation or prior discussion. Despite this, respondents indicated that the Directorate 

strives to execute its assigned tasks in the most effective and efficient manner. 

 

Material and Human Resources  

The results of the Quick Scan reveal the following about the material and human resources of the 

Directorate of Economy, Traffic & Telecommunication: 

Challenges regarding material resources within the Directorate include a lack of continuous learning 

opportunities for employees. This would increase efficiency and effectiveness, as well as decrease 

opportunities for integrity risks and challenges.  

Challenges regarding human resources include understaffing, sometimes due to lengthy recruitment 

processes. The broad range of disciplines within the Ministry also creates complexities as it requires 

the Directorate to fulfil an extensive number of tasks that require specific knowledge and expertise. 

Candidates with the required expertise are often not available.  

To mitigate these challenges, the Directorate has implemented their own training activities to 

improve essential skills.   
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Annex E: Specific Quick Scan Findings of the Department of  

Civil Aviation, Shipping & Maritime 
 

The objective of the Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime is to efficiently establish the 

legislative and regulative framework of the aviation, shipping, and maritime industry of Sint Maarten 

and to carry out aeronautical and maritime inspection.11 

 

The Legal and Regulatory Framework 

The results of the Quick Scan reveal the following about the legal and regulatory framework of the 

Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime:  

The Department is required to adhere to international legislation and regulations pertaining to the 

protection and security of Sint Maarten’s ports of entry. Because of this, there is a comprehensive 

legislative framework in place which requires specific expertise (plane inspection, airport security 

inspection).  

Compliance with the legislative framework is not always possible, according to the Department, due 

to various shortcomings, such as, security hardware and software that are not compatible with 

international standards. Despite this, the Department does its best to ensure compliance with the 

international framework where possible. When standards are not met, (cruise)ships, airlines, and 

international agencies may decide not to frequent the island. This can lead to financial consequences 

for the Country.  

There are no specific integrity related policies within the Department. Although, integrity is not 

expressly discussed with employees, the Department indicated that there are regular employee 

trainings where expected behaviours are discussed. The Department also indicated that there are 

checks-and-balances in place, such as the execution of inspections with two (2) inspectors.  

 

Bureaucratic Processes 

The results of the Quick Scan reveal the following about the bureaucratic processes at the 

Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime:  

As it pertains to bureaucratic processes, the Department experiences extremely slow decision-

making. This negatively affects Government’s desire to have high-standard ports. In addition, the 

decision-making is often not in accordance with the needs of the Department. (See also Ministerial 

autonomy below.) 

 

Ministerial Autonomy 

The results of the Quick Scan reveal the following about Ministerial Autonomy at the Department of 

Civil Aviation, Shipping & Maritime: 

                                                           
11 Organisational Decree TEATT, AB 2013, GT no.122 
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The Department indicated that due to the specific nature of its tasks, there seems to be a lack of 

understanding by Ministers and their Cabinet for the advices that are submitted by the Department. 

This includes advices for required trainings/certifications and other organisational needs of the 

Department. The result is that advices are rejected, or the approval is significantly delayed. When 

advices are finally approved, it is at times no longer efficient or effective to execute the advice due to 

the frequent and continuous advancements in the field of aviation, shipping and maritime.  

 

Material and Human Resources  

The results of the Quick Scan reveal the following about the material and human resources of the 

Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime: 

As it pertains to material resources, the Department cited a lack of the appropriate facilities to house 

the Department, as well as software (operating systems) and hardware (vaults, archive systems) 

compatible with international standards.  

Human resource challenges are understaffing due to budgetary constraints and insufficient available 

expertise. The lack of these resources presents a risk to the integrity of the Department as well as the 

security of the national entry ports. Inspectors are specialised for specific tasks and therefore they 

cannot assume each other’s responsibilities when absent, and during their absence, inspections 

cannot be executed. Additionally, the duties of the inspectors are increasing due to international 

developments. Furthermore, the Department indicated that the lack of policy and legal advisors, 

hinders the translation of international standards into locally suitable legislation and regulations.   
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Annex F: List of applicable Integrity-Related Legal and  

Regulatory Framework 
Below is a list of the current integrity-related legal and regulatory framework that is applied within 

the Ministry of TEATT in general, and specifically for the department/executing agencies, as 

indicated by them. 

 

Ministry of TEATT (applicable for the entire ministry) 

 Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (AB 2017, 32) 

 Employee Handbook Sint Maarten Government (2015/2018) 

 

Directorate of Economy, Traffic &Telecom 

- 

 

The Department of Tourism 

- 

 

Department of Economic Licenses 

- 

 

Department of Economic Inspection 

 TEATT Inspection Department: Process Description Manual (2016) 

 TEATT Inspection Department: Code of Conduct & Uniform Policy (draft) 

 

Department of Civil Aviation, Shipping & Maritime 
- 
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Annex G: Organisational Chart of the Ministry of TEATT 
 
 

Source: The Ministry of TEATT of Sint Maarten. 
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 
During the month of May 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.13.2 million 

due to the higher base amount upon which it is calculated.12  Furthermore, the amount of 
outstanding certificates of deposit (CDs) increased by NAf.100.0 million because the commercial 
banks subscribed for a higher amount during the weekly auctions of CDs with a maturity of two 
weeks.   
 
Base money13 dropped by NAf.129.6 million due to a decrease in the current account balances of 

the commercial banks (NAf.132.8 million), moderated by an increase in currency in circulation 
(NAf.3.2 million). The decrease in the current account balances was primarily the result of the net 
purchase of CDs and foreign exchange, and the increase in required reserves. The drop in base 
money was moderated, however, by transfers from Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) towards 
Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution, PSB Bank N.V. (Postspaarbank) and 
pension funds from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks. 

 

Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.22.8 million mainly because of 
the increase in the deposits of the commercial banks in Bonaire at the Bank. The deposits of the 
Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) also increased due to the payment of 
interest on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State. By contrast, 
a decrease in the deposits of the Central Bank of Aruba at the Bank moderated the increase in the 
item “Liabilities to non-residents”. 
 

The net position of the governments at the Bank improved by NAf.21.0 million due to an increase in 
the deposits of Sint Maarten (NAf.16.4 million) and Curaçao (NAf.4.6 million). The increase in the 
deposits of Sint Maarten was mainly the result of funds received from the European Investment 

                                                           
12 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
13 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 31-May-22 30-Apr-22 Liabilities 31-May-22 30-Apr-22

Claims on nonresidents 4,535.4 47.6 Liabilities to nonresidents 238.1 22.8

Gold 1,383.6 -54.7 Deposits of nonresidents in foreign currency 238.1 22.8

Official reserves 3,151.8 102.3

Other 0.0 0.0

Domestic assets 621.6 -0.4 Domestic liabilities 3,672.8 75.7

Currency in circulation 567.1 3.2

Claims on the government 274.9 0.3 Government deposits 208.8 21.0

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 179.7 4.6

Government agencies and institutions 274.9 0.3 Government of Sint Maarten 28.7 16.4

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 2,579.3 -19.6

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 742.9 -132.8

Certificates of Deposit 296.0 100.0

Required reserves 1,540.4 13.2

Claims on other sectors 346.8 -0.7 Liabilities to other sectors 317.7 71.1

Other assets 346.8 -0.7 Deposits of other residents 257.8 75.7

Other liabilities 59.9 -4.6

Capital and reserves 1,246.2 -51.3

Total assets 5,157.1 47.2 Total liabilities 5,157.1       47.2

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten for the month of May 2022:

(millions of NAf.)
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Bank (EIB) regarding the financing of the reconstruction of the Princess Juliana International Airport, 
moderated by the payment of interest to the Dutch State. Meanwhile, the deposits of Curaçao 
increased mainly because of the transfer of license fees collected by the Bank over the month of 
April 2022. The payment of interest to the Dutch State, however, moderated the increase in the 
deposits of Curaçao. 

 
The item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.71.1 million due largely to the transfer of 
funds from abroad by a financial institution placed under the emergency rule towards its account at 
the Bank. In addition, the payment by the Dutch Ministry of Finance towards the public pension fund 
of Curaçao (APC) regarding an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in 
the portfolio of APC contributed to the increase in this item. By contrast, the transfer of funds by 

APC and PSB Bank N.V. towards their accounts at the commercial banks, and by GSH N.V. towards 
Girobank N.V. moderated the increase in the item “Liabilities to other sectors”. 
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.102.3 million, 

which is mainly attributable to the transfer of funds from abroad by a financial institution placed 
under the emergency rule, the commercial banks in Bonaire, the EIB, the Dutch Ministry of Finance, 
and a pension fund. However, the net purchase of foreign exchange by the commercial banks at the 

Bank and the transactions of the Central Bank of Aruba have moderated the increase in this item. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.54.7 million due 
to the lower market value on the balance sheet date compared to the end of April 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. 
 

Willemstad, July 5, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

 

Building 
Permit no. 

 
Location of Activities 

Certificate of 
Admeasurement 

Description of 
building activities 

Date Issued 

BP#282/2021 

 

CUL DE SAC 

INDUSTRIE 

SUGAR CAKE DR. #1 

C/A 252/2006 

C/A 253/2006 
Other 

01-Jun-2022 

BP#033/2022 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MADAME ESTATE 

MADAME ESTATE RD.#2 

C/A243/1987 

C/A 411/1992 

C/A 410/1992 

C/A 288/1969 

Other 
03-Jun-2022 

BP#281/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

VIRGIN GORDA DR.#8 

C/A 164/1979 

 
Residential 

03-Jun-2022 

BP#271/2021 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

POSSUM DR.#5 

C/A 112/2021 

 
Residential 

03-Jun-2022 

 

BP#234/2021 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

BACK STREET #9 

C/A 166/2005 

 
Commercial 

03-Jun-2022 

BP#218/2021 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

OLD MAN CACTUS DR.#16 

C/A 210/1997 

 
Residential 

03-Jun-2022 

BP#047/2022 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

WENTEL DR. 

C/A 192/1988 

 
Excavate 

10-Jun-2022 

BP#028/2022 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

WELFARE RD.#79 

C/A 009/2015 

 
Other 

10-Jun-2022 

BP#257/2021 

 

CUL DE SAC 

CUL DE SAC 

ISIS RD. #4 

C/A 412/2008 

 
Residential 

10-Jun-2022 

BP#164/2021 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

OCEAN DR. #136 

C/A 137/2017 

 
Other 

10-Jun-2022 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

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

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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BP#091/2021 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

GREEN WAY #3 

C/A 161/2014 
Residential 

10-Jun-2022 

BP#196/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

CARVED SCALLOP RD. #2 

C/A 179/2009 

 
Residential 

10-Jun-2022 

 

BP#044/2022 

 

CUL DE SAC 

MARY'S FANCY 

GLADIOLA DR. #16 

C/A 426/1995 

 
Residential 

17-Jun-2022 

 

BP#007/2022 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

SURF CLAM RD. #24 

C/A 376/1987 

 
Residential 

17-Jun-2022 

 

BP#270/2021 

 

COLE BAY 

ORANGE GROVE 

MAHOE TREE DR.#4 

C/A 028/2020 

 
Residential 

17-Jun-2022 

 

BP#253/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

DEFIANCE 

BUCK ISLAND DR.# 

1,3,5,7,9,11 

C/A 537/2008 

 
Other 

17-Jun-2022 

BP#239/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

DEFIANCE 

HASSEL ISLAND DR.# 

2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24 

C/A 536/2007 

 
Residential 

17-Jun-2022 

BP#070/2022 

 

CUL DE SAC 

ST.PETERS 

ST PETERS RD.#18 

C/A 90/1970 

 
Residential 24-Jun-2022 

BP#047/2021 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

POSSUM DR.#13 

C/A 256/2008 

C/A 106/2020 
Residential 

24-Jun-2022 

BP#118/2019 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

DEFIANCE 

PINEL KEY ISLAND DR.#5 

C/A 249/2003 

 
Residential 

24-Jun-2022 

 

BP#020/2022 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

CLAUDE ESTATE 

CLAUDE ESTATE RD. #22 

C/A 159/2005, 

C/A161/2005 

 

Residential 
28-Jun-2022 

 

BP#062/2022 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

VIRGIN GORDA DR.#14 

C/A 394/1994 

 
Residential 

08-Jul-2022 

 

BP#048/2022 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

OYSTER POND 

LIMPET RD.#3 

C/A 192/1988 
Residential 

08-Jul-2022 

 

BP#031/2022 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

CLIFF VIEW DR.#8 

C/A 031/2011 

 
Residential 

08-Jul-2022 

 

BP#013/2022 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

PUMA RD.#36 

 

C/A 108/1993 

 
Residential 

08-Jul-2022 
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BP#004/2022 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

WELFARE RD.#12 

C/A 56/1980 

 
Demolition 

08-Jul-2022 

 

 

BP#098/2020 

 

 

LOW LANDS 

MAHO BAY 

HUDSON RD. 

 

C/A 033/2014 

 

 

Residential 

 

08-Jul-2022 

 

 

Objection/Appeals clause: 

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

Objection: 

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

on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings 

(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of sending or 

issuance of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative authority 

that made the administrative decision.  

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

16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve 

Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks 

after the day of sending or issuance of this decision. 
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Notice of Proposed 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. 

Number 
Name of Business/Entity 

Circumstances for the intention to 
Dissolve 

12086 Ajani Group of Companies No Director 

14076 Ambor N.V. No Director 

5108 Aston Financial Group N.V. No Director/Incomplete Address 

16537 Calymoun N.V. Incomplete Address 

12073 Caribbe JVS Import-Export N.V. Incomplete Address 

16908 Caribbean Investments Sint Maarten N.V No Director/Incomplete Address 

16908 Caribbean Investments Sint Maarten N.V Incomplete Address 

3960 Centenary Netherlands Antilles N.V. Incomplete Address 

16912 Chill Out Sxm No Director 

14282 Cima Enterprises N.V. No Director 

3655 Corken Enterprises N.V. No Director 

16507 Croco West Indies Restaurant Incomplete Address 

10791 David's Beach Chairs & Umbrella Rental Incomplete Address 

1499 Deher Motor's N.V. Incomplete Address 

10651 Deliwo N.V/ Deliwo N.V Diamonds International Incomplete Address 

6113 Dynamic Fashion Incomplete Address 

6172 Electronic Money Transfers N.V. No Director 

12541 Fidu Trust St Maarten N.V. No Director 

6125 Fine Line N.V. Incomplete Address 

6013 Flexworld Holding International No Director 

16866 Glitz Rentals N.V. Incomplete Address 

6117 Halaran Computer Services N.V. Incomplete Address 

1429 Headway Investments N.V. No Director 

16742 Ingineering Management Construction (IMC) N.V. No Director 

3812 Intermodel Container Services No Director 

15457 Itelec N.V. No Director/Incomplete Address 

4509 Joberthant N.V. No Director 

12069 Jolu Apartments Incomplete Address 
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6121 Karmos N.V. Incomplete Address 

6139 Kruyman Management N.V. Incomplete Address 

1246 Longwood Corporation N.V. No Director 

3724 Marisca N.V. No Director/Incomplete Address 

818 Martijn Handelmaatschapij ( St Maarten ) N.V. No Director/Incomplete Address 

6043 Morcom N.V. Incomplete Address 

4462 Nikama Investments N.V. No Director 

5182 Niviris N.V. No Director 

3878 Ntec N.V. No Director/Incomplete Address 

8942 Orleans Holdings N.V. No Director 

3757 Pirossco Corporation N.V. No Director/Incomplete Address 

6104 Ramesis Rental No Director 

16798 Sea and Sun Tourism N.V. Incomplete Address 

3550 Semcorp St. Maarten Water N.V. No Director/Incomplete Address 

12066 Sint Maarten Harbour Equipment Corporation N.V No Director 

4426 Sodim - Prof N.V. No Director/Incomplete Address 

12485 Souvenir.com Incomplete Address 

3981 Spring Plano Corporation N.V. No Director/Incomplete Address 

16867 St Maarten Recreation & Fun Rentals N.V. No Director/Incomplete Address 

6055 St. Eustatius Venus-Bay N.V. No Director 

14281 Sunburst Car-Rental Auto Sales N.V. No Address 

14524 Tapaza N.V. No Director 

16515 Taza Real Estate N.V. Incomplete Address 

6097 Terkos Advertising Agency N.V. No Director 

15715 The Business Group of St. Maarten N.V. No Director 

3916 Unicare N.V. Incomplete Address 

3628 Visionario N.V. No Director 

3168 Warwick Motels N.V. Incomplete Address 

6048 Wendro Foods of St. Maarten N.V. Incomplete Address 

6120 White Night N.V. Incomplete Address 

6100 Yard and Garden No Director 

6101 You can't beat it corporation N.V. Incomplete Address 
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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 

    

 
 
 
2 

 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 33 

 
 
 

Besluit van 12 juli 2022 tot 
afkondiging van de Regeling van de 
Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat, van 4 juni 2022, nr. 
IENW/BSK-2022/154091, 
houdende wijziging van de Regeling 
veiligheid Arubaanse, Curaçaose en 

Sint Maartense zeeschepen in 
verband met wijzigingen als gevolg 
van internationale verplichtingen en 
andere actualisaties 
 

 
 

 
04 juli 2022 

 
 
 

06 juli 2022 
 

 
 
 

AB 2022, no. 34 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of  July 07, 
2022 to determine the maximum 

consumer price for COVID-19 
testing (Regulation maximum price 
for COVID 19 testing)  

 

 
 
 

07 juli 2022 

 
 
 

16 juli 2022 

 
 

AB 2022, no. 35 
 

Besluit van 21 juli 2022 tot 
afkondiging van het Besluit van 5 
juli 2022, nr. 2022001458 
houdende de vaststelling tot 
voortzetting van het financieel 

toezicht op Curaçao en Sint 
Maarten 
 
 

 
 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 16                                    Datum: 22 juli 2022 

   P a g i n a  | 92 
 

 
 

AB 2022, no. 36 
 
 

Besluit van 21 juli 2022 tot 
afkondiging van het Besluit van 10 
maart 2022 tot wijziging van het 
Besluit naturalisatietoets in verband 

met de overgangssituatie na de 
inwerkingtreding van de Wet 
inburgering 2021 
 

 
 

10 maart 2022 
 
 

 
 
 

bij koninklijk besluit 

te bepalen tijdstip 

 
 
 
 

AB 2022, no. 37 
 
 
 

Besluit van 21 juli 2022 tot 

afkondiging van het Besluit van 17 
mei 2022 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van 
het Besluit van 10 maart 2022 tot 
wijziging van het Besluit 
naturalisatietoets in verband met 

de overgangssituatie na de 

inwerkingtreding van de Wet 
inburgering 2021 (Stb. 2022, 115) 
 

 
 
 

17 mei 2022 

 

 
 

26 mei 2022 en 
werkt terug tot en 
met 1 januari 2022 

 
  

 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


