
 
 SINT MAARTEN 

 

LANDSCOURANT 
National Gazette 

Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2022, nummer 20                          Datum 16 september 2022 

 

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken, 

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

Philipsburg, Sint Maarten 

Tel.: 1721 5200086. 

Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB) 

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

Ontvanger. 

Abonnementsprijs per 18 november 2011:  

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

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

Ontvanger. 

 

Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen 

mededelingen is een betalingsbewijs vereist. 

Aanleveren mededelingen:  

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

digitaal medium. 

Aanleveren uiterlijk dinsdag 27 september 

2022 a.s. voor 12.00 uur ’s middags. 

Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op 

www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33) 

 

 

 
 

INHOUDSOPGAVE PAGINA 

Aankondigingen, echtscheidingen en curatele 2 

LIVE Council Of Ministers Press Briefing Policy & Procedures 2022 42 

Media Accreditation Policy 2022 49 

Condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten July 2022 58 

Bouwvergunningen VROMI 60 

Overzicht wetgeving 62 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 20                                         Datum: 16 september 2022  

   P a g i n a  | 3 

 
 
  
 

  
  

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan BOISNOTTE 
LENICK voorheen wonende te FLUTE ROAD 
6, CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 MR. PETER 
R. PHILIPS, DIR. OF SXM  MARINE 
TRADING  N.V. voorheen wonende te YACHT 

CLUB ISLE DE SOL UNIT 5 AIRPORT ROAD,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 SANGIUOLO 
GILBERT voorheen wonende te VILLA 
SMART BILLY FOLLY ROAD # 3, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 22 augustus 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 26 augustus 
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 LOUIS JEAN 
MERANCE voorheen wonende te 
PARRASGRASS DRIVE #4, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CLAIR, 
CLEON ANTHONY voorheen wonende te A. 
TH. ILLIDGE ROAD # 69, LOWER 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

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 PORTER 

MAXWELL   OWEN voorheen wonende te 
OVER THE BANK LANE #2 Z/ N,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 SANTANA 
ARIAS LISMEILY voorheen wonende te 
EBENEZER ROAD #30, EBENEZER, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 25 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 25 augustus 
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 MCDONALD 

PEGGY ROSE voorheen wonende te TOBAGO 

ROAD 6, MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  04 augustus 
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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan FENG 
GUOQING voorheen wonende te A. TH. 
ILLIDGE ROAD APT # 2, LOWER PRINCESS 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 

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 RHODEN 

MONICA voorheen wonende te UNION ROAD 
CRIB 2 BL3,  COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 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 22 augustus 
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 SANTANA 
FIGUEREO SOFIA voorheen wonende te , 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 17 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 ROMBLEY, 

ANTHONY GONZALES voorheen wonende te 

UPPER PRINCES QUARTER #5, UPPER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan GOURDET 
JEAN MICHEL voorheen wonende te FLUTE 
ROAD #4, CAY BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
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 

RICHARDSON KURT DBA SHAMSHAD 
HOME REPAIRS voorheen wonende te 
ABRAHAM HEYLIGER ROAD # 6,  
EBENEZER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 29 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SMITH 
MARLENE ROSE MARIE voorheen wonende 
te ST PETERS ROAD 64-B, ST. PETERS, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 25 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 22 augustus 
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 RONALD F. 

VAN SITTER AANSPR. GESTELD VAN 

TROPICAL SAILS N.V. voorheen wonende te 
JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 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 26 augustus 
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 HEREDIA 
ABREU ARECELIS voorheen wonende te 
RICHARDSONS  DRIVE 240, LOWER 

PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 augustus 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 25 augustus 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

RICHARDSON-JOHN SHEILA voorheen 
wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 46,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
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 STALLAERT 
MAURICE LAURENTINA GUSTAF PIZORA 
N.V.DIGITECH SECURITY CORPORATION 

voorheen wonende te PELICAN KEY  LOT 
#27, PELICAN, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 24 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 WIGSTON 

TIMOTHY SIMON MICHAEL voorheen 

wonende te TURQUOISE DRIVE # 6,, BILLY 
FOLLY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 augustus 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 26 augustus 
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 JAVOIS 
ROSE MURY voorheen wonende te R.B.T.T. 
BANK EMMAPLEIN #1, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
augustus 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 26 augustus 
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 ROBIN 
DAUNE ANGELO voorheen wonende te LILY 

ROAD #,  SAUNDERS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 augustus 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 22 augustus 
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 STANFORD 
HONORIS MICKAEL voorheen wonende te 
WATERROCK LANE # 4 B, COLE BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 16 augustus 
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 26 augustus 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS, 
GAVTON MARTIMER voorheen wonende te 

A.TH. ILLIDGE ROAD # 306, LOWER 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 JOSEPH 
JEAN ROSSINY voorheen wonende te OVER 
THE BANK SECT.A Z/N, PHILIPSBURG, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 RODGERS 
ROMERO FERNANDUS voorheen wonende te 

BAY SCALLOP ROAD 16,  CHERRY ESTATE, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10 
augustus 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 25 augustus 
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 
SZEBERENYI STEPHANE voorheen wonende 
te VILLA SANDY LINE, F-97150, TERRES 

BASSES LOT 28, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 22 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan AMARILLYS 
N.V. voorheen gevestigd te PLAZA CORNER,, 

COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
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 LAWSON 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
ORGAN PIPE CACTUS ROAD # 27 - 29, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 augustus 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 augustus 

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 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.  24 augustus 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 22 augustus 
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 TOMCOS 
CARIBBEAN B.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRAUSQUIN BOULEVARD 26 

UNIT 8, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan C.E.E. 
MARINE N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD #20, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
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 LITTLE 
DREAMERZ N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 62, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.21 juli 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 22 augustus 

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 
PROMOTORA ST.MAARTEN N.V. DBA 

ATLANTIDA ST. MAARTEN voorheen 

gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD # 
32 , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 TREASURE 
SEEKER, A PIRATES PLA voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRASQUIN BAILEVORD, 

POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CANDLES BY 
DONNA N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD # 41, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
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 LOPAU N.V. 
voorheen gevestigd te PUERTO DEL SOL 
UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.24 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 RAINBOW 
WHOLESALE N.V. voorheen gevestigd te W. 
PERCY M. LABEGA STREET # 2 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus 
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 TROPICAL 
DREAMS N.V.TRADE WIND YACHTS 
voorheen gevestigd te VAN GOGH 

STRAAT#37,, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CHV & 
ASSOCIATES DENTAL CLINIC voorheen 
gevestigd te PLAZA PUERTA DEL SOL UNIT 

19,, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
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 MACK'S 
PLUMBING B.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 149, LOWLANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 augustus 
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 22 augustus 

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 REGGAE 
SAILS N.V.** P/A: MATTHEW AIMABLE 

voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD. Z/N , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 augustus 
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 26 augustus 
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 TROPICAL 
HEALTH, BEAUTY & SPIRIT SPA N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD, PORT 

DE PLAISANCE # 63, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 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 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan CRYOTOP 
N.V. voorheen gevestigd te PLAZA DEL 

LAGOS, SUIT # 10-11, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
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 MAISON 
PRADIER SINT MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te A.C. WATHEY CRUISE 

FACILITIES, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.14juli 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ROCHI'S 

N.V. voorheen gevestigd te PARADISE 

ISLAND RD 29 APT 4 , MADAME ESTATE , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 TROPICAL 
WHEELERS N.V. voorheen gevestigd te 
TRADEWINDS 408,, CUPECOY, thans 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EGOISTA 

B.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

44, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
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 MEPITS 
SOLUTIONS LIMITED voorheen gevestigd te 
GOLDEN BARREL CACTUS DR #1, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 augustus 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 22 augustus 

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 ROJATA N.V. 
voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD # 17 , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  17 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 VAWANA 
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BLVD # 26, POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 
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 26 augustus 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ELLEON 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 

A. TH. ILLIDGE ROAD # 15, LOWER 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
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 N & J 
CREATIVE MARKETING N.V. voorheen 
gevestigd te ZOUTSTEEG #10, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 augustus 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 25 augustus 

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 SHAJEL N.V. 
voorheen gevestigd te UPPER PRINCESS 

QUARTER ROAD # 1 , UPPER PRINCESS 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 VEOLIA 
WATER ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te W.G. BUNCAMPER ROAD,, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ETIC JUNK 
RIG N.V. voorheen gevestigd te PLAZA DEL 

LARGO AIRPORT ROAD, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 augustus 
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 NATIONAL 
FASHION DEVELOPMENT F voorheen 
gevestigd te SOALIGA BOULEVARD 5, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.03 augustus 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 30 augustus 

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 SHREEJI 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

IMPALA ROAD # 7 , CAY HILL , thans zonder 

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

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juli 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan W.I.C. 
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te 
CAMEL ROAD #16, CAY HILL, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 08 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 juli 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FOCUS 
GREEN N.V. voorheen gevestigd te PLAZA 

DEL LAGO #4, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
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 NOEL 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
MARACAS DRIVE #8,, CAY BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.24 augustus 
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 22 augustus 

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 SIGNATURE 
ARVAND N.V. voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BLVD # 22 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

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

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan WEST 
INDIES RETAIL CONCEPT B.V. voorheen 
gevestigd te W.G.BUNCAMPER ROAD # 8, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 augustus 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 26 augustus 

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 
FOUNDATION PRIVATE FUND MAPLE 

voorheen gevestigd te W.G BUNCAMPER 

ROAD -, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 augustus 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 25 augustus 
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 OM 
EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 
YUANCHO IRAUSQUIN #22 UNIT 10, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.17 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

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 SILVA DE 
MEDEIROS, LIMA voorheen gevestigd te 

JUANCHO YRASQUIN BLVD , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 WINDWARD 
MEDIA SERVICES N.V. voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD 26 UNIT 3, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 augustus 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 augustus 

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 IMMO 
GROUP CONSULTING N.V. voorheen 

gevestigd te PUERTO SOL WELFARE RD #68 

UNIT 312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 augustus 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, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan P.B.D. 
IMPORT-EXPORT N.V. voorheen gevestigd te 
UNION ROAD # 144-A, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.07 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

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 SKINNER 
MULTI SERVICES N.V voorheen gevestigd te 

ZORG EN RUST ROAD #4-C, DUTCH 

QUARTER , LOWER PRINCESS QUARTER , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  10 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 YELLOW 
ORCHID LIMITED voorheen gevestigd te 
TOURMALINE DRIVE # 3 UNIT A-9, BILLY 

FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 
augustus 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 26 augustus 

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 IMPORT 
SERV-SPA SXM N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 46 UNIT 3A, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 juli 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 24 augustus 
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 PAN ARGUS 
B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#34, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.23 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

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 STANDARD 
TRUST CO. ALS DIRECTRICE VAN 

PERFORMANCE RESULTS ORGANIZATION 

MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BLVD  #26, UNIT 9 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 22 augustus 
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 ZELA 
N.V.SEA FOOD GALLEY voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRAUSQUIN BLVD. Z/N, 

POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 augustus 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 26 augustus 

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 IT'S OK 
FASHION N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET 66, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  03 augustus 
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 24 augustus 
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 PATCOM I 
DEVELOPMENT CORPORATION N.V.ANDY 
ETHERIDGE LANDSCAPING/ C/O KCS 

ACCOUNTING voorheen gevestigd te VISTA 
VERDE APPARTMENT 32, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.22 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 STICHTING 

PENSIOENFONDS VOLGERS voorheen 
gevestigd te VISTA ROYAL A4 , 
WILLEMSTAD CURACAO , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  22 augustus 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 augustus 
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 KNOW TIME 
LIKE NOW N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 182, LOWLANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 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 26 augustus 
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 JWG 

GLOBAL CONSULTING B.V. voorheen 

gevestigd te EGRET BLDG. UNIT 3.1, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 
juli 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus 
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 PHILWAT 
N.V. voorheen gevestigd te VAN GOGH 
STRAAT # 37, MADAME ESTATE, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.16 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
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 SUNSHINE 

CITY VIP SERVICES N.V. voorheen gevestigd 

te TRIPOLI DRIVE # 7 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 augustus 
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 augustus 
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 MOOMBA 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
UNIT 30 MAHO, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 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 26 augustus 
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 KEMMI 

GLOBAL DISTRIBUTION N.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #68 UNIT 
312, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 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 25 augustus 

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 PLD LB 19 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD # 

86, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 SURANA 

N.V.PUB 1950 voorheen gevestigd te 

VONDELSTRAAT 84-85 , MADAME ESTATE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
augustus 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

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 ISLANDS 
AND INNOVATIONS TRADING N.V. 

voorheen gevestigd te L VAN BEETHOVEN 
RD 8, CAY HILL (WEST), thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 augustus 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 26 augustus 
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 L.E.V.E.K 

DISTRIBUTION N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 68 UNIT 312, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 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 24 augustus 
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 
POLYVALENT CARIBBEAN'S 
INTERNATIONAL FOUNDATION voorheen 

gevestigd te UNION ROAD 15 A, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.22 augustus 
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 25 augustus 
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 SYS 

HOLDING B.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD # 68 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 WIND IS 
OUR FRIEND CARIBBEAN B.V. voorheen 
gevestigd te FALCON DRIVE # 1, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 16 augustus 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 26 augustus 
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 LAW AND 

ORDER TOO N.V. voorheen gevestigd te 

BARRINGTON DRIVE #8-E,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 20                                         Datum: 16 september 2022  

   P a g i n a  | 26 

 
 
  
 

  
  

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 PRECISION 
BODY SHOP B.V. voorheen gevestigd te VAN 
BUREN DRIVE #7, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.22 augustus 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ADILAND 

BLUE MALL N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD #162, CUPECOY, LOW 
LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 augustus 
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 TESI 
FINANCIAL MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te VAN GOGH STRAAT # 64 , 

MADAME ESTATE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 MAIKEL'S 

HORSESHOEING N.V. voorheen gevestigd te 

TRAY BAY # 2 , CAPE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, David Antoine 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
SUN GROUP (ST.MAARTEN) N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #55, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.29 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

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 ANTHONY 
JEWELRY REPAIR SHOP NV voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET # 42, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
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 RALEAA N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #147, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

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

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 MAKASSAR 
MARINA NV voorheen gevestigd te AIRPORT 

RD #28, , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CUPECOY 
WATER SPORT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD LOWLANDS # 66, UNIT 24-

1A, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan ANTILLES 

DISTRIBUTORS N.V. voorheen gevestigd te 
WELGELEGEN ROAD #28,, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 S & J 
BOOGIES BROOKLYN BOATING TOURS 
B.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BOULEVARD #22 H, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 17 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 MARS 21 

CORPORATION N.V. DBA HANABI voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 42 , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  30 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan CYC COFFEE 
SHOP B.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD #66, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 APOLLO 

CYBER ENTERPRISES N.V. voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #34, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 augustus 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 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan SEA-CURE 
MARINE CONSTRUCTION N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 69, 

SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 18 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Najesca Gumbs 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan MAXIMA 

N.V. voorheen gevestigd te SECRET 

TARISSTEEG 3D , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Najesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 20                                         Datum: 16 september 2022  

   P a g i n a  | 30 

 
 
  
 

  
  

 

 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 

verzoek van de Ontvanger, aan DISH NV 
voorheen gevestigd te BLUE BELL DRIVE # 
16, SAUNDERS, 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, 

Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ATLANTIS 
SPORTS LOUNGE N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #106, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
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 SEGUROS 
MUSKKUS N.V, (BRANCH) voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #5 SMITCO, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 MUSE 
BEACH CLUB N.V. voorheen gevestigd te 
BEACH LANE # 2 , CAY BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 ENARO N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 24, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.29 augustus 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BED & 
PILLOWS B.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD # 66, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunette Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan 

SHAWARAMA WITH TWIST (S.W.A.T.) B.V 
voorheen gevestigd te ARCHEMEDES STREET 
# 90, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 09 augustus 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunette Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 NORTH 
CARIBBEAN OPHTHALMOLOGY CENTER 
N.V. voorheen gevestigd te WELGELEGEN 

DRIVE  #13-A , CAY HILL , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 augustus 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan EPELMUR 
INVESTMENTS N. V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD LOWLANDS 162, LOW 
LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BELAIR 

HEALTH  & FITNESS FOUND voorheen 

gevestigd te WELGELEGEN ROAD 59, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
juli 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
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 SOPRANOS 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

KUDU DRIVE # 2 P.O. BOX # 737, BELAIR, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 29 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 PHA INVEST 

N.V. voorheen gevestigd te OCEAN EDGE 

UNIT # 1 , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan FIVE 
FRIENDS N.V. voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD # 66 PORTO CUPECOY, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.27 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BELLAHSEN 
DELHIA LOUISE DBA  CASABLANCA 
RESTAURANT voorheen gevestigd te RHINE 

ROAD #106,, LOW LANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 augustus 
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 SPICE 
ISLAND TRAVEL & DISPATCHING 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
POPULAR TREE DRIVE # 3, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 augustus 
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 01 september 
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 PINA BEACH  
BAR N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #43, PHILIPSBURG , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  31 augustus 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 31 augustus 
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 FREDERIC 
MISTRAL PENSION FUND FOUNDATION 

voorheen gevestigd te FRONT STREET #35, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.29 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 BON BON 
CARAIBE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 195, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  29 augustus 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 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan ST. COL 
GENERAL CONTRACTOR N.V. voorheen 

gevestigd te BLIJDEN'S DRIVE #9, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 
juli 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Melissa Abraham Rabess, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
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 PIRATES IN 
PARADISE N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #69 C , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 
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 31 augustus 
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 
FRONTSTREET CAFE # 30, BV voorheen 

gevestigd te FRONT STREET #30,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.29 augustus 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 26 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 

Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan BRENTFORD 
LTD voorheen gevestigd te BLUE MALL 
RESIDENCE APT.UNIT 801 INDEX # 40A, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Akeem Thomas 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan THE PALLET 
LOUNGE BAR B.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET # 43 ,, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 31 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
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 PISTACHE 
COFFEE SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 35 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 LEELA & 
SONS N.V. voorheen gevestigd te GARDENIA 

ROAD #16 APT. 2, BETTY'S ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 augustus 
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 26 augustus 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan C.R. 
ATLANTIC SOLUTIONS N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD #162, LOW 

LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 TIMESHARE 
MINI STORAGE SXM N.V. voorheen 

gevestigd te WELLINGTON ROAD # 26, 
UNIT 4-BJOBCO WAREHOUSE,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 augustus 
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 01 september 

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 PLATA DEL 
SOL N.V. voorheen gevestigd te FRONT 

STREET # 11 UNIT 6 , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 
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 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Najesca Gumbs 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan LITTLE 
MANHATTAN NAIL & SPA N.V. voorheen 

gevestigd te SECRETARIS STEEG # 3, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Najesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 
DEVELOPMENT CENTER (C.D.C.) W.I. N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #36, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  29 augustus 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 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunette Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan TISDALL 
PHILIP A. voorheen gevestigd te CUPECOY 

LOT # 149 Z/N, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 09 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan 
te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunette Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 POSEIDON 
DIVING N.V. voorheen gevestigd te 
GATEWAY MARINE , SIMPSON BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 augustus 
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 LOVERS ICE 
INDUSTRIES N.V. SXM voorheen gevestigd 

te ROSES ROAD # 2, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.23 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 
FUNSTAYS N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #21, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
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 TURANA 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 

#68-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 31 augustus 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 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunette Delaney 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan PRIMIERE 
EGLISE APOCALYPSE OF SINT MAARTEN 
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 91 , 

COLE BAY , thans zonder bekende 

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

Shaunette 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 31 augustus 
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 MAEHEM 
N.V. voorheen gevestigd te QUAMINA DRIVE 

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

op d.d.30 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 31 augustus 
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 
UNSCRIPTED TALENT NV voorheen 
gevestigd te SUNSET THEATER WELFARE 
ROAD, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 augustus 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 01 september 
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 TWIST N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 

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

op d.d. 31 augustus 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 30 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op 
Sint Maarten, heb ik, Shaunette Delaney 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan WIPS 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
COTE D' AZUR MARINA #25, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 09 augustus 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunette Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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The boards of directors of Maduro & Curiel’s 

Bank International N.V., a limited liability 
company (naamloze vennootschap) organized 
under the laws of Curaҫao, having its statutory 

seat in Curaçao and its registered address at 

Plasa Jojo Correa 2-4, registered in the 
Curaçao Commercial Register under number 
85291, hereinafter referred to as the 
"Surviving Company", and The Windward 
Islands Bank International N.V., a limited 
liability company (naamloze vennootschap) 

organized under the laws of Sint Maarten, 

having its statutory seat in Sint Maarten and 
its registered address at C.A. Cannegieter 
Street, Philipsburg, Great Bay, Sint Maarten, 
registered in the Sint Maarten Commercial 
Register under number 11568, hereinafter 
referred to as the "Disappearing Company", 

and together with the Surviving Company 
hereinafter referred to as the "Merging 
Companies", hereby give notice to the 
intended cross border statutory merger of the 
Merging Companies in accordance with title 9 
of Book 2 of both the Curaçao Civil Code and 
the Sint Maarten Civil Code, hereinafter jointly 

referred to as the "Civil Codes". The Merging 
Companies have deposited a plan for statutory 
merger together with all required supporting 
documentation at the Curaçao Commercial 
Register, the Sint Maarten Commercial 
Register and at the offices of the Merging 
Companies, in accordance with the relevant 

provisions of the Civil Codes.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

The boards of directors of Maduro & Curiel’s 

Bank N.V., a limited liability company 
(naamloze vennootschap) organized under the 
laws of Curaҫao, having its statutory seat in 

Curaçao and its registered address at Plasa 

Jojo Correa 2-4, registered in the Curaçao 
Commercial Register under number 36, 
hereinafter referred to as the "Surviving 
Company", and The Windward Islands 
Bank N.V., a limited liability company 
(naamloze vennootschap) organized under the 

laws of Sint Maarten, having its statutory seat 

in Sint Maarten and its registered address at 
C.A. Cannegieter Street, Philipsburg, Great 
Bay, Sint Maarten, registered in the Sint 
Maarten Commercial Register under number 
16, hereinafter referred to as the 
"Disappearing Company", and together with 

the Surviving Company hereinafter referred to 
as the "Merging Companies", hereby give 
notice to the intended cross border statutory 
merger of the Merging Companies in 
accordance with title 9 of Book 2 of both the 
Curaçao Civil Code and the Sint Maarten Civil 
Code, hereinafter jointly referred to as the 

"Civil Codes". The Merging Companies have 
deposited a plan for statutory merger together 
with all required supporting documentation at 
the Curaçao Commercial Register, the Sint 
Maarten Commercial Register and at the offices 
of the Merging Companies, in accordance with 
the relevant provisions of the Civil Codes.  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 2e september 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 rechtspersoon naar 
vreemd recht FIRST CARIBBEAN 
INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LTD, 

die voor deze zaak tot het uiteinde der executie 
domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede in The Vineyard Building 

aan de W.G. Buncamper Road 33 te Philipsburg 
ten kantore van HBN Law & Tax, en 
gemachtigd mrs. C.R. Rutte en C.R. Martinus, 
ten laste van CHERYL ANNETTE ROHAN,  
wonende op Sint Maarten, ter attentie van de 
navolgende belangehebbende: DAVID 
SIRPRIAN, zonder bekende wonende of 

verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,  
beschikking dd. 23 augustus 2022,  

 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 

 
 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, van de 29 augustus 
2022, is de echtscheiding uitgesproken tussen 
TARDIF, MARIO JOSEPH EDGAR, wonende 
op Sint Maarten en GOMEZ ROSARIO, 
DAMARYS, wonende op Sint Maarten, partijen 

zijn met elkander gehuwd op 4 mei 2012 te 

Saint Martin. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Beëindiging van curatele stelling 

 
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 
heeft bij beschikking dat de benoeming tot 
curator van mevrouw Jacqueline Thompson 
gehuwd Cole over Benjamin Neville Thompson, 

geboren 2 februari 1959 te Anguilla, wordt 
beëindigd.  Verder werd bevolen dat Jacqueline 
Thompson Cole alle resterende rekeningen zou 

betalen en een definitieve boekhouding zou 
verstrekken van alle activa voor Benjamin 
Neville Thompson tot 8 Augustus 2022. Dit 

beschikking is genomen en in het openbaar 
uitgesproken op 27 Juni 2022 door 
dhr.  A.J.J.  van Rijen, rechter in het Gerecht 
voormeld, in aanwezigheid van de griffier. 
 
De curatrice. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij beschikking gewezen op 29e augustus 

2022, door de E.A.-heer Rechter bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, alhier, tussen, Coeurich Pierre  
wonende op St. Maarten, alhier en Elouse 
Petit wonende op Haiti, aldaar, is 

uitgesproken de echtscheiding tussen 
partijen vernoemd (SXM 2022-483 - E 

55/2022. 
                                                                                 
De deurwaarder,                                                                            
Solange Monique Apon
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HOUSE RULES & PROCEDURES FOR THE 

LIVE COUNCIL OF MINISTERS PRESS BRIEFING 

 

 

INTRODUCTION 

 

The Live Council of Ministers Press Briefing brings together members of the media and government officials 

in a question-and-answer session in the DCOMM Press Room, at the Government Administration Building, 

every Wednesday from 10:00 am to 11:00 am.  The briefing offers a chance for citizens (through the media) 

to question government officials and a chance for the government officials to convey their message to the 

people through the media. Ministers are the principal spokespersons of the Government of St. Maarten they 

are supported in this role by appointed staff members. Ministers present and explain government policies, 

priorities and decisions to the public. Ministers focus their communication activities on issues and matters 

pertaining to the policies, programs, services and initiatives for which they are responsible for, as part of their 

ministerial duties. 

 

The name of the weekly television program is 

“ LIVE Council of Ministers Press Briefing” 

 

It is established that the Prime Minister is the Spokesperson of the Council of Ministers, (in the absence of the 

PM the Deputy PM assumes this role) all other Ministers attending the press briefing will present and elucidate 

on matters related specifically to their respective Ministries. 

 

PREPARATION for the "LIVE Press Briefing"                 I                 

 

Department of Communication DCOMM 

1. The Live Press Briefings will be held (weekly) on Wednesday at 10:00 a.m. in the DCOMM Press 

Room. 

2. Ensure that the DCOMM Press Room is prepared and is available (1) hour prior to broadcast.  

3. Invitations to the Press are sent out one (1) or two (2) days prior to the press briefing. 

4. Contact is made with the PR person of the Minister as well as the Secretariat to establish attendance of 

Ministers in the press briefing.   

5. Written invitations to be sent to Ministers and Press one (1) day prior to the weekly press briefing.  

6. All members of the press shall be seated in the DCOMM Press Room 15 minutes prior to the start of 

the press briefing. 

7. Two members of the executive protection unit (EPU) shall be stationed in the room; one on the inside 

of the room, and one will be stationed at the entrance of the room. As this is a "LIVE" broadcast NO 

ONE will be allowed to enter the hall after 10:00 a.m. (This rule will be strictly enforced) 
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THE Day of the "LIVE Press Briefing”                                 II                                                                                              

 

1. On the day of the press briefing, personal reminders will be sent to each Minister to remind them of 

the press briefing. This will be carried out via the telephone and/or in person. Ministers and support 

staff of their Cabinet are kindly requested to confirm their attendance or non-attendance with the 

Department of Communication.  

2. DCOMM production staff is on location at the Government Administration Building 1 hour in advance 

for setup of equipment, arrangement of props, testing of microphones and the SXMGOV Radio Station 

107.9 FM.   

3. Ensure that the DCOMM Press Room is cleaned and prepared, in addition food and beverage service 

staff must be in attendance throughout the full (1) hour broadcast.  

4. For safety, security and control the main entrance of the Government Administration Building will be 

used by the members of the media for access to the briefing.  

5. On presentation of the Media Pass and proof of valid identification, all media personnel entering the 

building by this route will be obliged to undergo a security check. There can be no checking, opening, 

holding, confiscating of anything that can include sensitive information, including phones, 

notebooks/paperwork, recorders and cameras. 

6. Members of the press must be dressed in business attire, clearly displaying their press badges when 

entering the Government Administration Building, and subsequently during the “Live Press Briefing” 

at all times.   

7. Members of the Press must be accredited and recognized by the Ministry of General Affairs, The 

Department of Communication in order to take part in the briefing.  

a. *On presentation of accreditation badge and proof of identity everyone entering the building 

by this route will be obliged to undergo a security check. Access will be refused to anyone 

arriving without appropriate identification. Access to the Council of Ministers Live Press 

Briefing will be granted ONLY on presentation of the accreditation badge for the named 

individual. 

8. The “Live Council of Ministers Press Briefing” is NOT open to the public, and NO third parties will 

be allowed to make presentations within the press briefings. 

9. All cellular phones must be placed on silent.  

 

 

DURING the "LIVE Press Briefing"                                 III                                                                                                                                                                                                             

 

1. Members of the press will be received by a DCOMM staff in the main lobby of the Government 

Administration Building and will be guided to the DCOMM Press Room. 

2. All members of the press shall be seated in the DCOMM Press Room 15 minutes prior to the start of 

the press briefing. 

3. The DCOMM floor manager will welcome the members of the press at the entrance of the DCOMM 

Press Room along with a member of the government security force. At this time, the dress code will 

be enforced. (Business Attire) 

4. All members of the press shall sign-in for the press conference. 
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5. The DCOMM moderator will remind each Minister of the allotted three minutes span to give a 

presentation on events, activities developments or decisions regarding their respective ministries. This 

should not include the content of already published press releases, but unless clarification and updates 

are needed. Separate press conferences on specific topics and/or events can be scheduled via DCOMM 

when needed. 

6. Flexibility with regards to the opening statements is allowed and at the discretion of the moderator.  

For example, based on the number of Ministers present and actively participating in the briefing the 

allotted time span can be expanded.   

7. The format of the press briefing shall be such that each Minister will present their information. 

Thereafter, a question and answer session shall follow for all ministers by request of the press. 

8. The DCOMM moderator shall remind the press of the manner in which to address the Council of 

Ministers in accordance with protocol when necessary. 

9. The DCOMM moderator shall open the press briefing and establish the necessary protocol. 

10. The DCOMM moderator is chairperson during the briefings is in the position to interrupt discussions 

between attendees of the press briefing for the purpose to maintaining order and obeying to the rules 

and regulations stipulated in this document.  

11. The DCOMM moderator shall give the floor to a Minster or member of the press at their respective 

turn and ultimately at the moderator's discretion.  

12. Members of the Press may pose one (1) question and an opportunity to a follow up question to a 

Minister per round. Depending on the time available, up to three (3) rounds of questions can be carried 

out. It is optional to send questions in advance. 

13. Members of the press must address the Ministers by their title as Minister when posing a question. It 

is deemed inappropriate to use nicknames or first names.  

 

 

AFTER The Live Press Briefing                                  IV 

                           .                                                                                                                                 

1. DCOMM shall convene an internal evaluation meeting to discuss the preceding Live Council of 

Ministers Press Briefing.  

2. Recommendations for improvement can be submitted by the media representatives to DCOMM for 

internal discussions. 

 

 

Code of Conduct & Sanctions                                                             V 

 

The Government of Sint Maarten, by extension of the Department of Communication is seeking to improve 

on the organizing and conducting of contact between Official Government representatives and the media. The 

primary mode of contact between the media and the Ministers are the weekly press briefing by the Council of 

Ministers. This does not exclude other press conferences organized and hosted by the Department of 

Communication or other Government entities.   
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To improve hereon, the Department of Communication will establish a code of conduct for all parties invited 

to press conferences /briefings or the like host by the Department of Communication or other government / 

ministerial departments. This code of conduct will seek to inform the media personnel of what is expected and 

further not expected from them during press conferences /briefings or the like host by the Department of 

Communication or other government / ministerial departments. 

 

Adherence to these Rules of conduct will be strictly monitored and enforced with the described sanctions. 

These Rules of Conduct will seek to have the most professional and efficient media event as possible and will 

further make optimal use of time allotted. 

 

 

PRESCRIBE TO DO’S 

 

Verbal 

Description Reprimand During Sanction After 

 

Notes 

 

Speak ONLY when given the 

Floor by Moderator 
   

Limit Questions to 1 minute     

 

The Department of Communication expects all media personnel to understand and adhere to these Rules of 

Conduct and reserves the right, to enforce the rules and sanction the media as it deems necessary. 

 

Failure to adhere to the Rules of Conduct and further committing the acts expanded below will result in the 

described sanction below. Inappropriate conduct is comprehended as follows: 

 

 Rude Conduct: action contrary to good manners or moral behavior. 

 Offensive Conduct: defamatory or insulting words or gestures or any action expressing disrespect. 

 Aggression: Physical attack or aggressive or threatening behavior. 

 

 

SANCTIONS 

 

Verbal 

Description 
Reprimand 

During 

Sanction 

After 
Note 

Offensive Language / words or 

Profanity 

Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning 
Moderator  

Loud Outburst above the 

Speaker / Presenter 

Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning 
Moderator  
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Disruptive Conversation 
Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning  
Moderator  

Name Calling / Personal Verbal 

Attacks  / Threats    

Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning 
Moderator  

Improper address   

E.g.  Referring to the council as 

“you Guys”  or  None Official 

Title; “nick name” 

Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning 
Moderator  

Actions 

Cellular Phones and other 

Electronics with Loud Sound. 

Verbal 

Warning 
 Moderator  

Attire / Dress Code1  
REFUSE 

ACCESS 
 

Security Posted  

 

Inappropriate Gesture / 

Profanity  

Removal from 

Venue 

WRITTEN 

Warning 
Moderator & Security Posted 

Disruptive Actions 
Verbal 

Warning 

WRITTEN 

Warning 
Moderator  

Physical 

Touching / Aggressive contact  
Removal from 

Venue 
Expulsion  Moderator & Security Posted 

 

 

SANCTIONS CHART 

 

According to the severity of the offence, the sanctions will be applied and recorded are as follows: 

 

 Written Warning from DCOMM (2 times) 

 Suspension of Attendance (2 times) 

 Expulsion (indefinite) 

 

 

                                                           
1 Please refer to Government of Sint Maarten’s Dress Code Policy for admittance to the main doors 

of the Government Building. 

 Example 

Offence WW SS EX 

1 x   

2 x   

3  X  

4 X   

5 X   

6  X  
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Thank you for working with the Department of 

Communication in creating a safe and professional 

environment where everyone is treated with respect. 

 

 

Opportunity to appeal imposed sanctions 

 

The individual who received a sanction from DCOMM has the right to appeal this sanction. The sanctioned 

individual has five business days to submit a Letter of Appeal.  The Letter of Appeal should be addressed 

directly to Independent Appellate Committee. The Independent Appellate Committee will consist of three (3) 

members. The Letter of Appeal should be sent by either: e-mail dcomm@sintmaartengov.org  or the appellate 

committee email ( tbc ) with as subject matter ‘Letter of Appeal’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 X   

8 X   

9   X 

mailto:dcomm@sintmaartengov.org
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MINISTRY OF GENERAL AFFAIRS 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION 

 
Media Accreditation Policy 2022 
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INTRODUCTION 

The Ministry of General Affairs requires media personnel attending government functions, and/or activities 

during the course of their employment to be officially accredited by the Department of Communication 

(DCOMM).  

 

As accreditation and certification are necessary pillars in the establishment of a culture of quality – sustained 

and maintained by defining objectives, developing capacity to achieve them, and evaluating whether they are 

achieved. Once this is established, accreditation will be the gatekeeper for assuring that qualitative journalistic 

reporting is the threshold. 

 

As such, DCOMM -aims to ensure that accreditation is solely granted to working journalists, media 

professionals, and/ or technical support staff members representing an established media companies.  

 

Media access is a right not to be abused, and DCOMM reserves the right to deny or withdraw accreditation of 

a journalist who put the accreditation to improper use, or act in a way not consistent with the principles of good 

journalism. Accreditation and badges are non-transferable. 

 

This media accreditation policy is established in close consultation with the stakeholders. DCOMM will review 

the guidelines once a year, or as needed, to review the policy, which can be revised and should be applied 

based on a spirit of mutual cooperation and respect for the two simultaneous requirements of security and 

access. Wider consultations with other parties may be held as needed. 

 

Thank you for working with DCOMM in creating a safe and professional environment where everyone is 

treated with respect. 

 

CRITERIA FOR MEDIA ACCREDITATION 

 

DCOMM defines “established media” as: 

 

Having an existing reputation within the local, national, or international community for news coverage 

including critical reviews, editorials, commentary, etc. – using primarily accredited journalists who are 

recognized as such by their peers and the public. 

 

News outlets, internet news sites that employ journalists and freelancers to complete their mission to report 

the news. 

 

DCOMM defines a “Journalist” as: 

 

A person engaged in journalism, especially, a writer or editor for a news media company. A writer who aims 

at mass audiences, via radio, television, newspapers, magazines, and a variety of internet outlets including 

social media and other forms of online mass communication. 
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A photographer who qualifies for a photographer pass is someone who: 

 

 Is recognized as such by peers. 

 Has a history of photographing news stories and events for established media company. 

 Has been assigned by his/her employer to photograph events. 

 Is an established freelance photographer approved by the Media Director.  

 

An accredited journalist who qualifies for a media pass is someone who: 

 

 Has received professional training (not necessarily in academic institutions). 

 Is recognized as such by peers (publishers, assignment editors and journalists working in the same 

profession or is a member of a recognized association). 

 Has a history of reporting for established media company. 

 Has been assigned by his/her employer to cover events. 

 Is an established freelance journalist. 

 

Persons to be Considered for Accreditation:   

 

 Members of Established “Local” media companies.  

 Members of Established “International” (non – national) media companies. International journalists 

will have to satisfy all requirements imposed by this policy, except for providing local validation 

credentials. International journalists will be required to provide proof of his/her valid credentials for 

accreditation from his/her respective country of origin and/or residency immediately prior to his /her 

request for a media pass.  

 An individual holding a letter of assignment on the official letterhead of a media company signed by 

the publisher/assignment editor or bureau chief, specifying the name and functional title of the 

journalist, and the period for which accreditation is being sought.  

Major media companies should limit their accreditation request to a maximum of four individual media 

passes, while requests from smaller media companies should be limited to two passes. Consideration may 

be given for additional requests; however, these cannot be guaranteed. 

 

Persons not eligible for Accreditation: 

 

 Non-journalists, lobbyists and consultants in the opinion of the Department of Communication, are 

incompatible with permanent accreditation as a journalist. 

 An applicant may not, for example, be (jointly) employed by, or work on the instructions or under the 

direction of, a political group, political party or work for a political group, party or movement. 
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 Former members of Parliament and/or Ministers who have been elected to the House of Parliament 

and/or appointed by Government for the last five (5) years immediately prior to his /her request for a 

media pass shall not be eligible for accreditation. The five (5) years for members of Parliament and/or 

Ministers as being ineligible to become accredited goes into effect after the individual has left office. 

 Civil Servants who have not satisfied all the requirements imposed by this policy and have not provided 

proof that Article 52 of the Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht has been complied with 

immediately prior to his or her request for a media pass shall not be eligible for accreditation. The 

employee working for a media company that is owned by a civil servant cannot attend the Press 

Briefings, although the person is accredited. 

 

Valid Credentials for Accreditation: 

 

 Recent picture;  

 Valid Chamber of Commerce registration; 

 Valid registration form; 

 Valid proof of residency for local journalists, legal permission to work as visiting journalist; 

 Valid National Identification or passport. 

 

First Time Request for Accreditation 

 

A letter on the official letterhead of the media company should be sent to the Department of Communication 

requesting the accreditation of media personnel. The letter needs to be signed by the Publisher, Editor-in-chief, 

or Assignment Editor. The request should include the duration of the assignment and the reach of the media 

(print circulation, radio/television audience and/or statistical number of hits for website entities). 

 

The letter can be sent via e-mail dcomm@sintmaartengov.org, once signed and scanned (PDF format). 

 

Moreover, each journalist seeking accreditation must provide the two (2) required items listed below: 

 

1. LETTER 

 

A new letter requesting the accreditation of the person(s) on official letterhead of the media companies signed 

by the Publisher, Editor-in-Chief, Assignment Editor or company official.  Providing that person is still in the 

employment of the company. 

 

2. SAMPLES 

 

Samples of their coverage from the last six (6) months. These samples should be provided when the letter is 

submitted. These should be sent either by e-mail dcomm@sintmaartengov.org. 

 

mailto:dcomm@sintmaartengov.org
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Print & Online/Internet-based media - three (3) articles.  

 

Radio / TV - three (3) broadcast reports. 

 

Photographers - three (3) published photographic clippings (photo and attached article/cutline). 

 

For starting journalists (who are starting their own media company), letters of recommendation, international 

references and samples of a wider variety of writing (scripts, stories, reports etc.) can be considered in the 

application instead of published works only. 

 

Media support staff, such as cameramen, soundmen, engineers, producers, associate producers, associate 

reporters, and technicians can submit the work of the reporter to which they contributed their services to 

support their accreditation request. 

 

Note on established media companies: 

 

DCOMM must be satisfied that the individuals applying for accreditation are established media professionals 

and represent established media companies; moreover, said media companies must be formally registered as a 

media company at the Chamber of Commerce.  Accreditation will only be given on proof that the applicant 

has satisfied all the requirements imposed by this policy and a track record of qualitative journalistic reporting 

of the news has been established. Applications are considered on a case-by-case basis. The applicant has the 

right to appeal.  

 

Rejected Media Pass/Appeal Process 

 

The applicant has the right to appeal in the case that the application has been rejected. DCOMM will inform 

the applicant why the pass has been rejected.  The applicant once having received the rejection letter from 

DCOMM has five business days to submit a Letter of Appeal.  The Letter of Appeal should be addressed 

directly to Independent Appellate Committee. The Independent Appellate Committee will consist of three (3) 

members. The Letter of Appeal should be sent by e-mail to the Appellate Committee with as subject matter 

‘Letter of Appeal. DCOMM (dcomm@sintmaartengov.org) should be included as CC in the email.  

 

Validity of Media Pass 

 

The media pass is valid for a maximum of two (2) calendar years.  

 

 

RENEWAL OF ACCREDITATION 

 

For the renewal of an accreditation a journalist must provide updated passport - and ID information. The Media 

Company will have to inform DCOMM in writing if a journalist(s) is no longer employed with the media 

company. In such a case, the media pass becomes invalid.   

 

mailto:dcomm@sintmaartengov.org
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Privacy policy 

 

Required information provided to the Government of Sint Maarten, the Ministry of General Affairs, DCOMM 

is used solely for accreditation purposes and will not be published or used wrongfully.  

 

APPLICATION STATUS 

 

Every effort will be made to issue the accreditation as soon as possible, but delays could occur. It needs to be 

ensured that the request has the required documents (letter and form). 

 

For any inquiries or in the absence of a response within one working week of the submission of your request, 

you should contact our offices: e-mail dcomm@sintmaartengov.org or Telephone: +1(721) 542-4119 or 

+1(721) 543-1162. 

 

Collecting your Media Accreditation 

 

On receipt of confirmation of accreditation via email, Media Personnel are required to come in person to collect 

their media press pass.  

 

What to bring 
 

A copy of the letter requesting your accreditation.  One form of valid ID is required and can be one of the 

following: passport, driver’s license, or ID card. 

 

No badge will be given without the presentation of valid ID. 

 

Where to pick-up your badge 

 

Department of Communication, Unit 4E, Level One Floor, Building B, JOBCO, Harbor View Office Complex, 

Sparrow Rd. #4, Philipsburg, Sint Maarten. Telephone: +1(721) 542-4119 or +1(721) 542-31162 Office hours: 

8 a.m. until 5 p.m. Monday through Friday (except on official holidays). 

 

GUIDELINES ON MEDIA ACCESS  

 

All card holders are expected to abide and adhere by the following guidelines by acceptance of and use of their 

Media Pass issued by DCOMM.  

 

All Media Pass holders acknowledge that DCOMM, reserve the right to deny or withdraw accreditation of 

journalists from media companies.  

 

In accepting a Media Pass of DCOMM you are agreeing to the terms of the Media Guidelines. The following 

agreement between DCOMM governs media access at Government Events unless indicated differently, for 

example, during times of heightened security, additional restrictions may apply. 

mailto:dcomm@sintmaartengov.org
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The purpose of these guidelines is to grant as much access as possible to members of the media while 

safeguarding and protecting Government Officials and ensuring the safety, security and comfort of all staff, 

delegates and media personnel alike.  

 

Accredited media personnel who are granted access must abide by the policies in place such as the “Live 

Council of Ministers Press Briefing Policy and Procedures”. 
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The Department of Communication 

Ministry of General Affairs 
www.sintmaartengov.org 

 

REQUEST FORM  

INTERNATIONAL MEDIA PASS 2022 
 

Name applicant:  

Function:  

Event:  

Media company / outlet:  

Media owner / Manager:  

Business address:  

E-mail address:  

Phonenumber business:  

Applicant residential 
address: 

 

Mobile phone number:  

E-mail address:  

Date:  

 

PLEASE PROVIDE COPIES OF THE FOLLOWING: 
 Valid International press card 

 Valid passport, or ID card 

 A recent passport picture in electronic format                                                     

 
 

 Signature Media Owner/Manager  Signature Department Head DCOMM 

 
 

 
Note: Media Passes will be approved for a one year period and are non-transferable and is only valid on Sint Maarten  
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The Department of Communication 

Ministry of General Affairs 
www.sintmaartengov.org 

 

REQUEST FORM  

MEDIA PASS 2022 
 

Name applicant:  

Function:  

Event:  

Media company / outlet:  

Media owner / Manager:  

Business address:  

E-mail address:  

Phone number 
business: 

 

Applicant residential 
address: 

 

Mobile phone number:  

E-mail address:  

Date:  

 
PLEASE PROVIDE COPIES OF THE FOLLOWING: 

 Valid SXM ID card or driver’s license 

 Valid registration form 

 A recent passport picture in electronic format                                                     

 

Signature Media Owner/Manager  Signature Department Head DCOMM 

 
 

 
Note: Media Passes will be approved for a one year period and are non-transferable and is only valid on Sint Maarten  
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CONDENSED BALANCE SHEET OF THE 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of July 2022, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the outstanding amount of required reserves increased by NAf.1.0 million due 
to the higher base amount upon which it is calculated.2  Furthermore, the amount of outstanding 

certificates of deposit (CDs) decreased by NAf.43.0 million because the commercial banks subscribed 
for a lower amount during the weekly auctions of CDs.   

 
Base money3 dropped by NAf.80.1 million due to a decrease in both the current account balances of 
the commercial banks (NAf.78.9 million) and currency in circulation (NAf.1.2 million). The decrease in 

current account balances was mainly due to the withdrawal of dollar balances and the net purchase 
of foreign exchange by the commercial banks at the Bank. The transfer of funds by Gi-Ro Settlement 
Holding (GSH N.V.) through the banks to the government of Curaçao also contributed to this decrease. 
However, the repayment of matured CDs by the Bank and transfers by PSB Bank N.V. (Postspaarbank) 
and a pension fund from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks 

mitigated the decline in current account balances. 
 
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.47.1 million mainly due to an 
increase in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in 
connection with the partial repayment of the loan provided to the Country of Curaçao for the winding-
up of Girobank N.V.4 In addition, the government of Curaçao paid interest on bonds held by the Dutch 
State. However, a slight decrease in the deposits of the Central Bank of Aruba moderated the increase 

in the item “Liabilities to non-residents”. 
 
The net position of the governments at the Bank improved by NAf.2.1 million, due solely to an increase 

in Curaçao's deposits. This increase was mainly due to the transfer of collected license fees for the 
month of June 2022 by the Bank, moderated by the payment of interest to the Dutch State. 
 

The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.33.5 million due largely to the transfers of 
funds by PSB Bank N.V. to its accounts with the commercial banks and a transfer by GSH N.V. to the 

                                                           
2 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
3 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 
4 In July, GSH transferred funds from its accounts with the commercial banks and the Bank to the government of Curaçao. The government of 
Curaçao subsequently repaid part of the loan that the Dutch State provided for the winding-up of Girobank N.V. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to
Assets 31-Jul-22 30-Jun-22 Liabilities 31-Jul-22 30-Jun-22

Claims on nonresidents 4,296.3 -141.0 Liabilities to nonresidents 280.0 47.1

Gold 1,319.5 -47.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 280.0 47.1

Official reserves 2,976.9 -93.1

Other 0.0 0.0

Domestic assets 616.0 -9.9 Domestic liabilities 3,450.9 -153.4

Currency in circulation 545.3 -1.2

Claims on the government 275.5 0.4 Government deposits 194.9 2.1

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 183.6 2.1

Government agencies and institutions 275.4 0.3 Government of Sint Maarten 10.8 0.0

Other 0.1 0.1 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 2,455.8 -120.9

Current account balances 0.0 0.0 Current account balances 628.0 -78.9

Certificates of Deposit 265.0 -43.0

Required reserves 1,562.8 1.0

Claims on other sectors 340.4 -10.2 Liabilities to other sectors 254.9 -33.5

Other assets 340.4 -10.2 Deposits of other residents 198.7 -28.9

Other liabilities 56.2 -4.6

Capital and reserves 1,181.4 -44.4

Total assets 4,912.3 -150.8 Total liabilities 4,912.3      -150.8

The condensed balance sheet of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten for the month of July 2022:

(millions of NAf.)
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government of Curaçao. In addition, a financial institution placed under the emergency rule paid for 

costs related to the execution of this regime to the Bank. However, the decrease in the item “Liabilities 
to other sectors” was moderated by transfers to the Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) from 
abroad towards its account with the Bank.  
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.93.1 million, 
which is mainly attributable to the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar 
balances by the commercial banks at the Bank. However, the transfer of funds from abroad by pension 

funds moderated the decline in official reserves. Furthermore, the decrease in the item “Claims on 
other sectors” is related to the aforementioned payment of costs regarding the execution of the 
emergency rule at a financial institution. 

 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet decreased by NAf.47.9 million due to 
the lower market value on the balance sheet date compared to the end of June 2022. The lower 

market value can be attributed to the reaction of investors in the international financial markets to 
the further rate hike by the Federal Reserve.5 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, September 7, 2022 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 At the end of July, the US Federal Reserve raised its Federal Funds rate again by 0.75 percentage point to 2.25%-2.50%. 
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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#100/2022 

LOW LANDS 

CUPE COY 

RHINE RD. #106 

C/A 30/1960 

C/A 89/2016 

 

Demolition 
9-Aug-2022 

 

BP#107/2022 
LOW LANDS 

CUPE COY 

VULGAR DR#6 

C/A 09/2011-18/2011 

C/A 55/2020 

C/A 56/2020 

C/A 57/2020 

C/A 60/2020 

Residential 
19-Aug-2022 

 

BP#056/2022 

 

LOWER PRINCE’S QUARTER 

NAZARETH 

AMSTERDAM RD. #53 

C/A 053/2000 

 
Other 

19-Aug-2022 

 

BP#40/2022 
LOW LANDS 

POINT PIROUTTE 

NARMADA DRIVE #28 

C/A 353/1981 

C/A 46/1996 

C/A 63/1977 

C/A 134/2007 

Residential 19-Aug-2022 

BP#144/2021 

 

UPPER PRINCE’S QUARTER 

OYSTERPOND 

WENTEL DRIVE #3 

C/A 226/1969 

 
Residential 

26-Aug-2022 

 

BP#084/2016 

 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY RD. #32 

C/A 053/1974 

 
Other 

26-Aug-2022 

 

BP#041/2022 

 

LOW LANDS 

POINT PIROUTTE 

NARMADA DRIVE #28 

C/A 353/1981 

 

Demolition/ 

Dredging 

29-Aug-2022 

 

BP#194/2019 

 

CUL DE SAC 

ZAGERSGUT 

ZAGERSGUT RD. #14 

C/A 345/1990 

 
Residential 

29-Aug-2022 

 

BP#110/2019 

 

CUL DE SAC 

ST. PETERS 

SOURSAP RD. #22 

C/A 140/1973 

 
Residential 

02-Sept-2022 

 

BP#093/2022 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 

STAR CACTUS DR.#3 

C/A 164/2021 Residential 
02-Sept-2022 

 

BP#157/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

PELICAN RD. #26 

C/A 100/1978 Residential 
02-Sept-2022 

 

BP#144/2019 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

MUGGY'S DR. #5 

C/A 073/2019 Residential 
02-Sept-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#098/2019 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

BISHOP HILL 

ATHENS DR. #9 

C/A 078/2018 Residential 
02-Sept-2022 

 

BP#144/2019 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

NAZARETH 

FELIX MARLIN RD. # 15 

C/A 301/1980 Residential 
02-Sept-2022 

 

BP#025/2018 

 

CUL DE SAC 

INDUSTRIE 

INDUSTRY DR. #1 

C/A 266/1990 Residential 
02-Sept-2022 

 

BP#211/2019 

 

CUL DE SAC 

EBENEZER ESTATE 

VALLEY ESTATE RD. #20 

C/A 019/2008 Residential 
09-Sept-2022 

 

BP#248/2021 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

POINTE BLANCHE 

VICTORIANO DR.# 14,16,18 

C/A 86/2012 

C/A 87/2012 

C/A 88/2012 

Residential 
09-Sept-2022 

 

BP#162/2019 

 

CUL DE SAC 

REWARD 

REWARD RD. #33 

C/A 007/1986 Residential 
09-Sept-2022 

 

BP#217/2017 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

SOMBRERO DR. #27C 

C/A 416/1997 

 
Residential 

09-Sept-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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Overzicht wetgeving 

 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling 
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. 
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en 
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie 
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van: 

 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn 
van de Ombudsman nog niet is verstreken; 
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 
 

 
1 

 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 40 
 

 

Besluit van 19 augustus 2022 tot 
afkondiging van het Besluit van 7 
juli 2022, houdende verlenging van 

de samenwerkingsregeling 
waarborging plannen van aanpak 

landstaken Curaçao en Sint Maarten 
 

 
 
 

07 juli 2022 

 
 
 

10 oktober 2022 

 

 

 
 

AB 2022, no. 42 

Landsverordening van de 1ste 

september 2022 tot wijziging van de 
Landsverordening registratie en 
financiën politieke partijen in 
verband met het vervangen van de 
Algemene Rekenkamer door de 
Stichting 
Overheidsaccountantsbureau bij de 

controle op de juistheid van 
financiële gegevens van politieke 
partijen 
 

 

 
 
 
 
02 september 2022 

 

 
 
 
 

15 oktober 2022 

 
 

AB 2022, no. 44 

Landsbesluit van de 6e september 

2022 no. LB-22/0455 regelende de 
inwerkingtreding van de 
Landsverordening 
arbeidsovereenkomst 
 

 

 
08 september 2022 

 

 
01 oktober 2022 

 

 
 

2 
 

 

In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 
 

AB 2022, no. 41 

 
 
 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of August 
29, 2022 to determine the 
maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 

petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 

29 augustus 2022 

 
 
 

31 augustus 2022 
 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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AB 2022, no. 45 

Regulation of the Minister of 
Tourism, Economic Affairs, Traffic 
and Telecommunication of 
September 12, 2022 to determine 
the maximum wholesale price and 
maximum retail prices for 

petroleum products (Regulation 
maximum prices petroleum 
products) 
 

 
 
 

12 september 2022 

 
 
 
 

14 september 2022 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3 

 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


