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AANKONDIGING 

 

   Bij exploit van de 30ste juli 2015, heb ik, Ervin A. 

Arrindell, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het 

Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten, 

gevoggevende aan een beschikking van de E.A. Heer 

Rechter in het G.E..A, Sint Maartenvan de 28ste juli 

2015, OPGEROEPEN: -------------------------EUGENIA 

MUSTATA-CAMICAS,--------------------------------------

--------- zonder bekende woon- verblijfplaats op Sint 

Maarten, voor de terechtzitting van---------vrijdag de 

13de november 2015, des voormiddags te 09.15 uur--

--------ten Raadhuize te Philipsburg, ten nde op de 

door DANIEL JOSEPH FANNY, VILLA TARA 

REALTY LL.C. & SIDDHARTH BHATTACHARJI, allen 

gedomicilieerd op Sint Maarten aan de Kudu Drive # 2, 

ten kantore van de advokaat mr. B. Ph. de Jong, tegen 

haar ingestelde vordering te antwoorden. 

K.G. No: 104/15; 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Ervin A. Arrindell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 
 

Bij exploit van de 30ste juli 2015, heb ik, Ervin 
A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten, 
gevolggevende aan een beschikking van de 
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten, 

van de 10de juli 2015, OPGEROEPEN: De 
gezamelijke erfgenamen van wijlen 

FLAVIA ERMINE VLAUN, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten, voor de 
terechtzitting van:---dinsdag de 24ste 
november 2015, des voormiddags te 08.30 

uur---ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde 
op de door RODNEY MICHAEL TACKLING, 
gedomicilieerd op Sint Maarten 
in de Vineyard Building ten kantore van de 
advokaat mr. H.A. Seferina, tegen hen 
ingestelde vordering te antwoorden. 
A.R. No: 83/15 

 
De deurwaarder voornoemd, 
E.A. Arrindell. 
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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 2015, 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 ANALYTISCH 
DIAGNOSTISCH CENTRUM N.V. voorheen wonende te 
WELGELEGEN ROAD # 24, CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 november 2011, 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 07 juli 2015, 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 ELLIGANT 
UNISEX  SALON QUANT voorheen wonende te BUSH 
ROAD # 66, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 oktober 
2012, 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 31 juli 2015, 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 Susan Coquin aanspr. Gesteld als 

Dir. Top Dog Sales & Marketing N.V. voorheen 

wonende te Welfare Road # 68, Cole Bay, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 mei 2013, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 Williams- 

Rivers, Charmaine Cor voorheen wonende te 
Fan Coral Road # 10, Beacon Hill, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 augustus 
2013, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 Coquin, 
Susan voorheen wonende te Welfare Road # 

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

op d.d.  16 maart 2015, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

van 16 juli 2015, 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 CHARLES, 
DIEULORME voorheen wonende te HYSSOP ROAD # 18-
D, CAY HILL, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  11 december 2012, 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 31 juli 2015, 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 MO, JUN 
QIANG DBA NELLY'S MEI MEI BAR voorheen wonende 
te L. B. SCOT ROAD # 41, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

24 juli 2015, 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 31 juli 2015, 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 HO, KOON 

TO PATRICK voorheen wonende te BACK STREET # 188, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  29 april 2015, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 
 
 

 

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

Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 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 COUPLAND, 
MARIE RAQUEL voorheen wonende te 
CHINCHERRY ROAD # 51, POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 maart 2015, 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 04 augustus 2015, 
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 
AUTHENTIC CARIBBEAN HOLIDAYS N.V. 

voorheen wonende te P.O. BOX 5288, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 juli 2015, door 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 30 juli 2015, 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 CALYMOUN 

N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET 5, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 
d.d.  14 november 2013, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

van 04 augustus 2015, 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 ARAUJO ZAPATA, RUDELANIA voorheen wonende te 
JUMPING CHOLLA CACTUS ROAD # 30, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 juli 2015, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 31 juli 2015, 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 VERHOVEN, 
MARIE JANINE DBA HOUSING SXM voorheen wonende 
te ONYX ROAD # 4, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
augustus 2013, 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 04 augustus 2015, 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 REIMS 
INTERNATIONAL N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
11 maart 2015, 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 31 juli 2015, 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 Thomas 
Filomina Emilia voorheen wonende te Chincherry 
Road # 10, Point Blanche, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 maart 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 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 GODET, 
LUDWIC ARTHUR DBA PROPERT SECURITY 
SERVICES voorheen wonende te PELICAN ROAD # 
20, POINT BLANCHE, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op 

d.d.  17 oktober 2011, 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 04 augustus 
2015, 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 EL POOQUE 
LLC voorheen wonende te RHINE ROAD 
VILLA AGUA VUE PORTO Z/N, LOWLANDS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
augustus 2015, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

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

van 04 augustus 2015, 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 
TREASURE BONANZA N.V, DBA RIMA voorheen 
wonende te W.J.A. NISBETH ROAD # 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 juli 2015, 
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 31 juli 2015, 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 BONALAIR- 
JEAN BAPTISTE, MARY voorheen wonende te FORT 
HILL ROAD # 16, FORT WILLEM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
mei 2015, 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 04 augustus 2015, 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 AYARI 
N.V. DBA PLANTATION FURNUTURE AND ANTIQUES 

voorheen wonende te ORANGE GROVE SHOPPING 

CENTER # 19, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 maart 2015, 
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 31 juli 2015, 
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 ANTERSIJN, 
MAURETTE voorheen wonende te OTTER 

DRIVE # 15, BELAIR, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 april 2015, 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 04 augustus 
2015, 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 TORRE 
FERNANDEZ MANUEL JORGE voorheen 
wonende te ROYAL TERN ROAD # 3 APT 19, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  30 juli 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

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

van 31 juli 2015, 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 ENDLESS 
VACATION N.V. DBA MILLENIUM BEACH RESORT 
voorheen wonende te BEACON HILL ROAD # 2, BEACON 
HILL, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 maart 2015, 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 04 augustus 2015, 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 ATLANTIC ALCOHOL 

DISTRUBUTORS voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 66, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 september 2011, 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 04 augustus 2015, 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 YIP, WAI PO voorheen 

wonende te FRONTSTREET # 4, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 augustus 2015, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 YIP N.V. 
DBA GOLDEN DRAGON RESTAURANT 

voorheen wonende te FRONTSTREET # 4, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 augustus 2015, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen   

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 
Abichandani, Mona Arjan voorheen wonende 

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

op d.d.  04 februari 2015, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 31 juli 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisco deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan ECHAVARRIA TORRES GLORIA 

ELENA DBA ANTHONY JEWELRY REPAIR voorheen 

wonende te JUANCHO IRAQUIN BLVD. # 17 APT. 7, 

POINT BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

30 juli 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisco, 

Deurwaarder der belastingen 

 

AANKONDIGING 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 31 juli 2015, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  

op Sint Maarten, heb ik, Randall Francisco deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan Sea Spray Holding LTD voorheen 

wonende te P.O. Box 841, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

30 juli 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisco, 

Deurwaarder der belastingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 Hinds, 
Gregory Theodore voorheen wonende te , 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 
februari 2015, 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 04 augustus 
2015, 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 Sponsper, 
Herve Manuel voorheen wonende te The 
Ranch Drive Apt # 2-C, St. John Estate, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
juli 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 04 augustus 2015, 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 BAYSIDE TRADERS N.V. 

voorheen wonende te FRONTSTREET # 79, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

25 mei 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 

AANKONDIGING 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 31 juli 2015, 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 Feliz Matos, Ana Delia voorheen 

wonende te , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  

05 februari 2015, door de Ontvanger te St. Maarten, 

met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 
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 Janvier, 
Marice voorheen wonende te , thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 februari 
2015, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint 
Maarten. Bij exploit van 31 juli 2015, 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 

WATSON, KENNETH WILLIAM voorheen 
wonende te THOMAS PLACE 10, 33 
ROWAYTON, CONNECTICUT U.S.A, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2014, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 

exploit van 06 augustus 2015, 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 Scenic Sky Inc voorheen 

wonende te WelFare Road # 68, Unit 12, Cole Bay, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 augustus 2015, 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 31 juli 2015, 
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 M.K. 
Diamonds & Jewelry Los Angeles N.V. 

voorheen wonende te , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 oktober 2013, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 
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SINT MAARTEN 

ONTHEFFINGSBESLUIT 

Besluit van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en    Telecommunicatie van    Juni 

22 2015                                          , nr.2015/1597, houdende de verlening van ontheffing aan alle 

benzinestations en de daaraan verbonden winkels 

(benzineshops) in Sint Maarten, zoals bedoeld in de Landsverordening Winkelsluiting  

 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN  
TELECOMMUNICATIE 

Overwegende: 

 
-  dat een beleid is vastgesteld betreffende de winkelsluitingstijden (Opening Hours Policy); 
- het wenselijk is om de winkelsluitingstijden te liberaliseren voor dienstverlenende bedrijvigheden, zoals de 

benzinestations en de daaraan verbonden winkels (benzineshops) teneinde de consument tegemoet te 
komen; 

- dat zoals genoemd in het ‘opening hours policy’ wordt getracht om de bedrijvigheid op Sint Maarten te 
stimuleren. 

 
Gelet op:  

- artikel 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening Winkelsluiting; 
- de Arbeidsregeling en het Wetboek van Koophandel. 
 

HEEFT BESLOTEN 
 

Artikel 1 
Aan alle benzinestations en de daaraan verbonden winkels (benzineshops) in Sint Maarten, wordt het verbod als 

bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening Winkelsluiting ontheffing verleend. De tijdelijke ontheffing houdt in 
dat alle benzinestations en daaraan verbonden winkels (benzineshops) in Sint Maarten geopend mogen zijn op alle 
dagen van de week, inclusief zondag, 24 uur per dag 
.   

Artikel 2 
De ontheffing geldt niet op: 
     a. Goede Vrijdag;         

     b. Sint Maarten Dag (11 november); 
     c. Eerste Kerstdag (25 december);  
     d.Paasdag        
     e. Nieuwjaarsdag;  

Artikel 3 
Het ministerieel besluit van 4 oktober 2013 (Ontheffingsbesluit, nr. 1732 / 13),  bekendgemaakt in de 

Landscourant van 22 november 2013, vervalt 
 

Artikel 4 
Dit ontheffingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in de Landscourant. 
 
 
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, 
 VERKEER EN TELECOMMUNICATIE, 
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SINT MAARTEN 

ONTHEFFINGSBESLUIT 

Besluit van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en    Telecommunicatie van    Juni 
26 2015                            , nr.  2015/1596                  , houdende de verlening van ontheffing aan alle 

supermarkten, kappers, barbiers, schoonheidssalons en groot- en kleinhandelaren in 
schoonheidsproducten in Sint Maarten, zoals bedoeld in de Landsverordening Winkelsluiting 

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN  

TELECOMMUNICATIE 

 

Overwegende: 

 

- dat een beleid is vastgesteld betreffende de winkelsluitingstijden (Opening Hours Policy); 

- het wenselijk is om de winkelsluitingstijden te liberaliseren voor dienstverlenende bedrijvigheden, zoals 

kappers, barbiers, schoonheidssalons en groot- en kleinhandelaren      in schoonheidsproducten teneinde de 

consument tegemoet te komen; 

- dat  het‘opening hours policy’ wordt getracht om de bedrijvigheid op Sint Maarten te stimuleren. 

 

Gelet op:  
- artikel 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening Winkelsluiting; 

- de Arbeidsregeling en het Wetboek van Koophandel . 

 

HEEFT BESLOTEN 

Artikel 1 

Aan alle supermarkten, kappers, barbiers, schoonheidssalons en groot– en kleinhandelaren in 
schoonheidsproducten in Sint Maarten, wordt van het verbod als bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening 
Winkelsluiting ontheffing verleend.  De  ontheffing houdt in dat alle supermarkten, kappers, barbiers, 
schoonheidssalons en groot– en kleinhandelaren in schoonheidsproducten in Sint Maarten geopend mogen zijn op 
alle dagen van de week, inclusief zondag, tot 23:00 uur. 

 

Artikel 2 

De ontheffing geldt niet op: 
     a. Goede Vrijdag;         
     b. Sint Maarten Dag (11 november); 
     c. Eerste Kerstdag (25 december); 

     d. Paasdag        
     e. Nieuwjaarsdag; 

 
Artikel 3 

Het ministerieel besluit van 4 oktober 2013 (Ontheffingsbesluit, nr. 1730/13 / 13), bekendgemaakt in de 
Landscourant van 22 november 2013, vervalt. 

Artikel 4 

Dit ontheffingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in de Landscourant.  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 
TELECOMMUNICATIE, 
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          Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and    
Telecommunication 

 

OPENING HOURS POLICY 2015 
 

 
1. PURPOSE 

This policy governs the opening hours for businesses. 
 
2. APPLICATION 

This policy applies as follows: 
 

i. All supermarkets, beauty supply stores (wholesale & retail), hair salons, and barber shops are granted an 

exemption and extended opening hours until 11pm for all days of the week (including Sunday).  

ii. All gas stations and the convenient store attached to the gas station are granted an exemption, and 

allowed extended opening of 24 hours, for all days of the week (including Sunday). 

 
3. LEGAL AUTHORITY 
The existing ordinance governing the opening hours of business was first established in 1969. The 

Landsverordening Winkelsluiting A.B. 2013 GT no. 542 hereafter referred to as “Landsverordening Winkelsluiting” 

.” The ordinance calls for stores to be closed on Sundays and days equal to Sunday and limited opening hours 

during the weekdays from 06:30am to 6:30pm. According to Article 3 of the “Winkelsluiting Verordening” the 

following businesses are exempted:   

a. Pharmacies as long as it regards the selling of medicines, pharmaceuticals and medical related items; 

b. Coffee shops, ice shops, beerhouses, bars, pubs, restaurants and businesses that solely sell strong 

alcoholic beverages; 

c. Lodgments, guesthouses and hotels; 

d. Shops located in hotels and buildings belonging to the airport and harbor; 

e. Shops who specialized in selling: 

1. burial clothing and accessories; 

2. fuel and lubricants for engines, motor oil, fuel, parts of engines and vehicles; 

3. Bread, fresh milk and products of fresh milk. 

All other types of businesses that are considered as “winkels1” can apply for a permit as per Article 1 of the 

Landsverordening Winkelsluiting, wholesalers are excluded and where solely vending machines are stationed, or 

any other type of business as stipulated by “. LANDSBESLUIT, HOUDENDE 

 

                                                 
1 Artikel 1 of the Landsverordening Winkelsluiting defines a “winkel” as follows: 

 

Voor de toepassing van het bij de krachtens deze landsverordening bepaalde wordt onder “winkel” verstaan een besloten ruimte, waar of van waaruit waren in het 
klein, anders dan uitsluitend door middel van verkoopautomaten, aan het publiek plegen te worden verkocht. 

 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2015,  nummer 17, 21 augustus 2015 pagina 13 

 
 

         Ministerie van Toerisme, Economische Zaken,  

Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and    
Telecommunication 
 

ALGENMENE MAATREGLEN, van 30 maart 2004 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening 

winkelsluiting, AB 2013, GT no.105” as a “winkel”. 

Exception of article 2 of the Landsverordening Winkelsluiting includes shops, which sell fresh meat, and products 

made of fresh meat and fresh fish to the public are allowed to open on Sundays and days equal to Sunday (in 

conformity with the Labour regulation P.B. 1958 no.24) from 6 to 10am.  

The scope does not address the period November 28- December 4 and December 17 – December 30, because the 

opening hours are already regulated in article 5 of the aforementioned ordinance.  

The legal basis for the policy change is regulated in article 6 of the “Landsverordening Winkelsluiting”. Given the 

possibility of an exemption in article 3 regulated in Article 6 of the Landsverordening Winkelsluiting, the proposed 

amended policy is in conformity with all laws and regulations.  

4. GOALS & PRINCIPLES 
The existing ordinance on business hours (“Landsverordening Winkelsluiting allows stores to open from 6:30am 

and close at 6:30pm during weekdays and to be closed on Sundays and days equal to Sunday. Due to economic 

developments the existing trend is that many businesses, especially in the Philipsburg Center (Front Street, Back 

Street & Cannegieter Street) are closing later and opening on Sundays to accommodate consumers. In addition 

several supermarkets, groceries and hardware stores have extended their daily opening hours to accommodate 

the market. The aforementioned trend is a consequence of Sint Maarten having developed into a dynamic 

metropolitan island and the demand by consumers for more convenient hours has led several stores to extend 

their opening hours.  

To facilitate the changing social and economic climate of St Maarten, a policy was approved in 1996 to allow for 

stores in certain areas to open later than the regulated hours. In addition, in 2009, the concept of shopping night 

(‘Koopavond’2) was introduced on the Thursday evenings, allowing all stores on the Dutch side to be open until 

9pm. However, due to the ongoing changing economic climate and in light of accommodating the business 

community, these policies need to be revisited and amended to further liberalizing of the opening hours.   

5.Policy 
 

i. The Opening Hours exemption is extended as follows 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Koopavond was introduced in the Netherlands in the 1970’s to boost economic growth. The (national) opening hours in Holland lays down rules for “winkel 

openingstijden”. The municipality may, in certain situations deviate from that.. A policy came into effect where most Municipalities in Holland such as The Hague 

and Amsterdam, were allowed to keep their stores open later than the stipulated time 
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, 
Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and    

Telecommunication 
 

a. ll supermarkets, beauty supply stores (wholesale & retail), hair salons, and barber shops are 

granted an exemption and extended opening hours until 11pm for all days of the week (including 

Sunday).  

b. All gas stations and the convenient store attached to the gas station are granted an exemption, 

and allowed extended opening of 24 hours, for all days of the week (including Sunday) 

ii. The aforementioned businesses, no longer have to apply for extended hours.  

 
iii. No exceptions will be granted for the following holidays: New Years Day, Christmas, Good Friday, Easter 

Sunday, St. Maarten Day and any other day that has been designated as a National Holiday, as stipulated 

in 23 of the LANDSVERORDENING van de 27ste juli 2000 houdende vastestelling van nieuwe regels inzake 

arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk P.B. 2000 no 67 hereafter referred to as “Arbeidsregeling 2000” 

 
iv. All other forms of businesses must abide by the “Landsverordening Winkelsluiting” , and where applicable 

apply for the extended opening hours 

6. Pre-conditions 

Safety  

Safety and security measures will have to be taken by store owners to ensure a safe and secure shopping 
environment for their shoppers e.g. consumers.  
 

Enforcement  
At present, since closing hours of businesses are in general after usual working hours of the economic controllers, 
police officers carry out the opening hours controls. Since the establishment of the Multi-Disciplinary Control Unit, 
consisting of economic, health, and labor controllers as well as members of the police force, the recommendation 
is to authorize this Control Unit to conduct controls pertaining opening hours. With the establishment of the 
Control Unit and therefore controls will be carried out on a consistent and regular basis, it’s recommended to look 
into the possibility towards a more liberalizing approach of the business opening hours.  

 
7. EVALUATION 
The new Ministerial Decrees and the Opening Hours Policy effective as of 29 May 2015. The opening hours 
exemption will be evaluated periodically by the Departments of Inspection and Economic Licenses and where 
necessary the Policy Department (EVT) will make the changes. Subsequently the independent organization SOAB 
will conduct an in-depth study of the sector to determine a more permanent solution. 

 

 
  
 
 
 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION 
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Ministerie van Toerisme , Economische Zaken 

Verkeer en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and    
Telecommunication 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT – OPENING HOURS EXEMPTION 

 
 
The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic and Telecommunication, hereby informs the general public,  

effective as of 29th May 2015, the Opening Hours Exemption is extended to allow the following: 

 

 All supermarkets, beauty supply stores (wholesale & retail), hair salons, and barber shops are granted an 

exemption and extended opening hours until 11pm for all days of the week (including Sunday);  

 All gas stations and the convenient store attached to the gas station are granted an exemption, and 

allowed extended opening of 24 hours, for all days of the week (including Sunday) for a period of one 

year; 

 

These exemption does not apply for the following Holidays: 
 

     a. Good Friday;         
     b. Sint Maarten’s  Day (11th of November); 
     c. Christmas Day (25th of December);         
     d. New Year’s Day (January 1st);  

e. all other days, as indicated by the Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic and           
Telecommunications. 

 

This exemption will remain until a study is completed by SOAB.  

 

All other businesses are required to individually apply for extended opening hours, only the above mentioned 

businesses are granted extended hours without applying for an exemption. 

 

Copies of the Opening Hours Policy and Ministerial Decrees on the temporary exemptions may be obtained via the 

Government website www.sintmaartengov.org located under the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic  & 

Telecommunication, via the Department of Economy, Transportation & Telecommunication “Policies” and our face 

book page  (https://www.facebook.com/evt.sxm)   and  the National Gazette. 

 
 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRAFFIC & TELECOMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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Advice SER: National decree, containing general measures regarding the price indexation OV and  

ZV 2015). 

On April 9th, 2015 the Social Economic Council (SER) received a request  to advise on the “ Landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de 

Landsverordening ongevallenverzekering en de landsverordening ziekteverzekering in verband met de 

ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie” (in short: national decree, containing general 

measures regarding the price indexation OV and ZV 2015). 

 

However, while drafting its advice on this matter, the SER noticed an official publication in the Daily Herald of May 

26th, 2015 under the Government Info Page, page 18, that the “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 

van de 15de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met de 

vaststelling van een premiepercentage voor de ongevallenverzekering en tot aanpassing van de daglonen, 

genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband 

met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie” (in short: national decree, containing 

general measures with regard to the hazardous work categories)  became effective. 

 

As a consequence, the SER observed that:  

 

1. The SER was not included in the process to advise on the national decree, containing general measures 

with regard to the hazardous work categories.  

2. There is a conflict with legislations; the two national decrees, containing general measures as mentioned 

above are in conflict with each other.   

3. There is a conflict in figures. 

4. That executing a law before it is effective is a serious infringement on the rule of law and as is shown now 

has irreparable consequences which should not be borne by parties that have no influence on the matter.  

 

Click on the link to open the advice of the SER: 

http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20Advice%20Ongevallen%20verzekering%20and%20Z

iekteverzekering%202015.pdf 

 

 

 

 

http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20Advice%20Ongevallen%20verzekering%20and%20Ziekteverzekering%202015.pdf
http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20Advice%20Ongevallen%20verzekering%20and%20Ziekteverzekering%202015.pdf
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Advice SER: Letter of advice concerning Turnover Tax and border control 
 

The Social Economic Council (SER) advises government not to raise the rate of Turnover Tax (TOT) to meet future 

budget demands on the revenue side. TOT was raised by 2 percent points (from 3 to 5 percent in 2011, an 

increase of 66.6%), and this resulted in 19.3 percent less TOT revenue than should have been achieved according 

to the GDP in 2013. 

The SER is aware that our country is in the second ‘skeleton’ budget year3 4 according to different reports in the 

media. Although the SER agrees with government that the supervision of the CFT is valuable for the financial 

management of the country, and that both sides should continue to cooperate with each other, the outcome of 

working under the Kingdom Law of Financial Oversight5 is, for now, a skeleton budget.  

The SER is concerned about a continuation of the skeleton budget because this prevents government from 

executing social economic and other policies which would benefit the country. Given the constraints of the 

Kingdom Law of Financial Oversight, the logic outcome of this situation is to increase tax revenues or to decrease 

certain expenditures, or to do both. Using the collected data on the tax categories which generated the largest 

revenues over the last 10 years (table A6), the SER addresses the revenue side of the budget, and TOT in 

particular. SER has not taken the development of the expenditures of government into consideration although 

they clearly form part of the solution to leave the skeleton budget behind us. 

Click on the link to open the advice of the SER: 

http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20advice%20Turn%20over%20tax%20and%20border

%20control.pdf 

 

                                                 
3
 2015 Budget is with CFT, Daily Herald, February 15

th
, 2015.  

4
 2014 Budget Passed, Daily Herald, January 17

th
, 2014. 

5
 Rijkswet Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten. 

6
 The Tax Office provided all the tax data to the SER, The Department of Statistics provided the data on GDP. 

http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20advice%20Turn%20over%20tax%20and%20border%20control.pdf
http://www.sersxm.org/SERSXM%20Advice/Letter%20of%20advice%20Turn%20over%20tax%20and%20border%20control.pdf

