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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustuss 2021, 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 
GOLDEN TOUCH GROUP COMPANIES N.V. 

voorheen gevestigd te BUSH ROAD 28, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  02 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
SXM CAR WASH & MAINTENANCE N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 34, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.16 augustus 2021, 

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

Caper Jones, 
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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan SHAK' EAT N.V. DBA 

SHAK' EAT FAST FOOD voorheen gevestigd 
te RHINE ROAD # 103 , LOWLAND , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 LOUIS GENERAL CONTRACTORS N.V. 
voorheen gevestigd te AARON JACOBS 
DRIVE # 10, CAY BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 juli 2021, door 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustuss 2021, 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 
GOLDEN TOUCH N.V. voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD 28, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
THE JERK AND ROTI HUT N.V. voorheen 
gevestigd te BUSH ROAD # 66-A, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.16 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Caper Jones, 
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 2021, 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 
SXM LIMONADE B.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET #31 , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 SHIVRAH N.V. voorheen gevestigd te 
AARON JACOB'S DRIVE 15, CAY BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
juli 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustuss 2021, 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 
TEAK ONLY N.V. voorheen gevestigd te 
BUSH ROAD # 36-H, CUL DE SAC, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ULTIMATE DESTINY 
DEVELOPMENT CORPORATION N.V. 
voorheen gevestigd te GROUNDDOVE 
ROAD # 5, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan VITALIY PROPERTY 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD # 1 , LOWLAND , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, 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 J & S PLUMBING N.V. voorheen 
gevestigd te AARON JACOBS DRIVE #6, 
CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
KALINA N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 68, SIMPSON BAY, 

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

februari 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
CANADIAN CARIBBEAN EDUCATION 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 108 UNIT 4-A, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 

augustus 2021, 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 25 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YUMMY TUMMY B.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 103 

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

uitgevaardigd is op d.d.  18 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, 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 KESNER CORPORATION N.V. 
voorheen gevestigd te AARON JACOBB 
DRIVE #27, CAY BAY, CAY BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
juli 2021, 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 24 
augustus 2021, 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 SAATCI SERVET voorheen gevestigd te 
UNION RD 55 APT 1,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 

juni 2021, 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 2021, 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 
ELICIOUS B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 61-A, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 
augustus 2021, 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 20 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 

Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
PHILANDER'S COOLING SYSTEM N.V. 
voorheen gevestigd te YOGESH BUILDING 

# UNIT 4  A.J.C BROWERS ROAD , CUL 
DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Caper Jones, 
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 2021, 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 L. V. GOURDET  CONSTRUCTION   
COMPANY  N.  V, voorheen gevestigd te 
AARON  JACOB  DRIVE  #6 APT 3, CAY  

BAY, CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 juli 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 AUGUSTINE & ASSOCIATES 
ACCOUNTING N.V. voorheen gevestigd te 

EGRET DRIVE # 3 APT 7, UPPER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 maart 2021, 
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 2021, 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 
GALVANY CONSTRUCTION B.V. voorheen 
gevestigd te WELL ROAD # 93, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 

augustus 2021, 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 20 
augustus 2021, 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 ABADJIEFF MEDICAL 
CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

ALMOND GROVE ROAD # 9 , COLE BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
augustus 2021, 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 2021, 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 LAROZAR & MANES CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te AARON JACOB 
DR # 20,, CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
VINIMAX SCI voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY ROAD,, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 

juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 ADORE BEAUTY 
PRODUCTS N.V. DBA PARK AVENUE 
voorheen gevestigd te FRONT STREET, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 
augustus 2021, 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 PROCUS N.V. voorheen 
gevestigd te ALMOND GROVE #17 , COLE 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

augustus 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 REGENCY PRIVATE FUND 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
FREEPORT PLAZA, EMMAPLEIN 1A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 mei 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
NEWPORT MARINE LIMITED voorheen 
gevestigd te COMMERCIAL CENTRE III 

UNIT #12 ,, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 CONTSTRUCTION SITE 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET # 209, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan UNIQUE EXCLUSIVE 
KITCHENS & BATHROOMS N.V. voorheen 

gevestigd te HAMSTER DRIVE #4 , CAY 
HILL , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 
augustus 2021, 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 SUISSECOIFF N.V. INTERCOIFFURE 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 10-
11, PLAZA DEL LAGO, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
mei 2021, 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 09 
augustus 2021, 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 
PERSONALIZED CREATIONS N.V. 
voorheen gevestigd te CORALITA ROAD 

#20, SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 
augustus 2021, 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 DIANE BALIT WATCHES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
# 29, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
ALLIANCE REAL ESTATE N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

augustus 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 JUSTITIELE 
INRIGHTINGEN BOVENWINDEN voorheen 
gevestigd te A.TH. IILLIDGE ROAD#117, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
mei 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
EUROPEAN JEWELRY N.V. DBA 
ANGELIQUE voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD 2022/MAHO REEF 
VILLAGE, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 ESTELITA'S 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd 
te FRONSTREET #4, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 

augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
PROLEASE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 140 , SIMPSON BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 

augustus 2021, 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 16 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SUN DISTRIBUTORS N.V. DBA PAIN 
DE SUCRE voorheen gevestigd te BILLY 
FOLLY ROAD # 37, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 

mei 2021, 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 25 
augustus 2021, 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 
PETROSOL N.V. DBA SHELL ST. PETERS 
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 
augustus 2021, 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 FRENCH ROSE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
120, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 

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 23 
augustus 2021, 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 
THE STONE BAR & RESTAURANT N.V. 
voorheen gevestigd te PEILCAN MARINA , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 
2021, 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 16 
augustus 2021, 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 SUSHI BOX N.V. voorheen gevestigd te 
THREE PALM PLAZA (PHASE TWO) #2, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 mei 2021, 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 26 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 

Richardson deurwaarder der belastingen te 
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan POPULAR EXPRESS N.V. voorheen 
gevestigd te WALTER J. A NIBET ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  08 juli 2021, 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 2021, 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 HYDROMYTE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
124, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 

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 23 
augustus 2021, 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 
CONFIBRO N.V. DBA CONFIDENCE 
INSURANCE BROKERS voorheen gevestigd 

te WALTER J.A. NISBET ROAD 43 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 16 
augustus 2021, 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 TIGER FOUNDATION N.V. voorheen 
gevestigd te P.O BOX 737, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 21 
mei 2021, 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 26 
augustus 2021, 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 RINKU N.V. DBA SMALL TOWN 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 92, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  08 juni 2021, 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 2021, 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 INTERACTIVE 
CARIBBEAN GROUP N.V. DBA KOKONUTS 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
141, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
DONGROS ENTERPR. N.V. DBA SUBWAY 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. 

NISBET ROAD Z/N , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 TOLS TOYS HOLDING N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #67, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 21 mei 2021, 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 17 
augustus 2021, 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 
ERCHEVAL N.V. voorheen gevestigd te 
A.J.C. BROUWERS ROAD # 4-1 B, CAY 

HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  08 

maart 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 PICASSO ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
# 2, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
GLOBAL CONNEXIONS N.V. voorheen 
gevestigd te WALTER J.A. NISBET ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
BOANSHE N.V. DBA ROMAC REALTY & 
BOMAR BUILING MA voorheen gevestigd te 
SIMPSON BAY ROAD 112, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
juni 2021, 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 11 
augustus 2021, 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 
PASCUAL voorheen gevestigd te ARCH 
ROAD # 38, SUCKERGARDEN, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

augustus 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 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.17 augustus 2021, 

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 23 
augustus 2021, 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 
GLOWBAL RESTAURANT AND 
ENTERTAINMENT GROUP N.V. DBA 

SATORI RESTAURANT AND BEACH BAR 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY 
ROAD 117 , SIMPSON BAY , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 25 

augustus 2021, 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 
CEVICHE B.V. voorheen gevestigd te 
HENDRIKSTRAAT #6, MADAME ESTATE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23 
juni 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 
augustus 2021, 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 
QUICK FINISH ELECTRICAL COMPANY 
N.V. voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 

26 B, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  09 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 19 
augustus 2021, 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 SHIRLEY DIFFUSION 
N.V. voorheen gevestigd te FRONSTREET 
#4,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 

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 23 
augustus 2021, 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 
MANSUR ENTERPRISES N.V. MANSUR 
RUBEN D voorheen gevestigd te WALTER 

J.A. NISBET ROAD 45 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 25 
augustus 2021, 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 
PENKAJ SHARMA N.V. DBA ANAND BAR 
& RESTAURANT & ANAND TOO voorheen 
gevestigd te HOTELSTEEG #5, ,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 juni 2021, door 
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 2021, 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 
XO GROUP HOLDINGS LTD. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68, UNIT 

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

uitgevaardigd is op d.d.  09 december 
2020, 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 19 
augustus 2021, 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. MAARTEN BAMBOO 
RETAIL voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 23, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
NATIONAL BUSINESS EQUIPMENT 
COMPANY (SXM) N.V. voorheen gevestigd 

te WALTER J.A. NISBET ROAD Z/N , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
GUSTO N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 11 BLDG. A SECTION 13, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2021, 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 13 
augustus 2021, 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 
EMIL TIRE CENTER N.V. voorheen 
gevestigd te SUCKERGARDEN ROAD # 25, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2021, 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 20 
augustus 2021, 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 BLESSINGS GROEP B.V. 
DBA INDIAN FUSHION CAFÉ voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 16, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 

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 23 
augustus 2021, 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 
PAPALILLY N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER NISBETH RD#73 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
BASWELL & BRAUN CAR RENTAL N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#25, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 24 mei 2021, 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 13 
augustus 2021, 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 
KING FAST FOOD & SNACK BAR N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN  

ROAD # 118, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
augustus 2021, 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 20 
augustus 2021, 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 DIR. NEELAM SHIVLANI-
BHATIA NEW AGE GIFTS STORE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONSTREET #16 
SHOP 7, SPEETJENS ARCADE,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
PENMORE SERVICES CORPORATION, 
OVERSEES voorheen gevestigd te 

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

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 ROADS B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #14, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

mei 2021, 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 13 
augustus 2021, 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 
MABRIMA MANAGEMENT N.V. voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDEN #7, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2021, 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 20 
augustus 2021, 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 LIL RASCALS N.V. DBA 
RUNAWAY BOUTIQUE voorheen gevestigd 
te FRONT STEET  #  102, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
R.E.M. SERVICES N.V. voorheen gevestigd 
te WALTER J.A. NISBET ROAD #73 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
EDIBLE BOUQUETS N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 85-A, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 24 mei 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
SUNSHINE TRAVEL B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 62 UNIT 1, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  13 april 2021, 
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 20 
augustus 2021, 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 RUE ROYALE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.17 augustus 2021, 
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 23 
augustus 2021, 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 
RICHARDSON TRUSTCOMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. 

NISBET ROAD Z/N , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
JRP HOLDINGS N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # APT 3-G, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

mei 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
BETHEL PROPERTY SOLUTION N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 

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

uitgevaardigd is op d.d.  13 april 2021, 
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 25 
augustus 2021, 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 
AIR-FIN HOLDING SINT MAARTEN N.V. 
DBA SEVEN SEAS WATER (SINT 
MAARTEN) voorheen gevestigd te 
AIRPORT BLVD. #38, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
RICHNIEL INVESTMENT COMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER NISBETH 

RD #45-A (VAN GRIEKEN BLDG) ,  , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
WOMAN STAR voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 91, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 

mei 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
JC COLLECTIONS N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD # 65, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

april 2021, 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 25 
augustus 2021, 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 
FIDUOL N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #68, UNIT 101, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
SEA FRESH ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te WALTER J.A. NISBET ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 25 
augustus 2021, 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 
CURACAO PIONEERING CO NV voorheen 
gevestigd te GROUND DOVE ROAD # 108, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
K-BANNA SXM N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 64, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

april 2021, 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 25 
augustus 2021, 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 
PLANET ASIA N.V. THE LITTLE THAI 
SAVANE voorheen gevestigd te AIRPORT 
BOULEVARD # 36 UNIT B, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.17 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
ST. MAARTEN MULTI AGENTS N.V. 
voorheen gevestigd te WALTER J.A. 

NISBET ROAD 65 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
JBL HOMES B.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE ROAD # 10, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
mei 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
REAL ESTATE ASSOCIATION OF ST. 
MAARTEN 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.  13 april 2021, 
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 18 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan GIUMAN SXM N.V. 
voorheen gevestigd te GROUND DOVE 
ROAD #8, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
STAFF RECRUTERS EN SERVICE 
NETWORK N.V. voorheen gevestigd te 

WALTER J.A. NISBET ROAD 63 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustus 2021, 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 
DHR. T. NANKU ALS DIRECTEUR AANSP. 
GESTELD VAN TARA'S SOUVENIRS N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

36-A, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 30 juli 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
SPA AT THE BOON N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 64, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  13 

april 2021, 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 18 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan J & K ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te GROUND DOVE 
ROAD 8, POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 

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

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
THE TIDES RESTAURANT N.V. voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD # 117 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 03 
augustus 2021, 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 
DIESEL OUTFITTERS N.V DBA COLE BAY 
INDUSTRIAL CENTER WHAREHOUSE 3B 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
3B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 30 juli 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 TOUCH OF TASTE N.V. voorheen 
gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD # 68 A, 

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

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
mei 2021, 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 2021, 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 
FRENCH RIVIERA N.V. voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 10, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.18 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
VISICOM N.V. DBA BOLD IMAGES 
INTERNATIONAL voorheen gevestigd te 

WALTER J.A. NISBET ROAD 65 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustus 2021, 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 
ESSENTIAL RIDERS N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 12, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 30 juli 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 WORLD SHARE DEVELOPMENT N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE 

ROAD # 24 UNIT-C, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 mei 2021, 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 2021, 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 
SILVER TRADITIONS INT. N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #31-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 

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

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
ZOLL WATERSPORTS MANAGEMENT N.V. 
DBA SHORE TOURS ST. MAARTEN 

voorheen gevestigd te WALTER J.A. 
NISBETH ROAD #15 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustus 2021, 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 
L.H. ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 130B, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 30 juli 2021, 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 2021, 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 LADY'S STEAM CAR WASH N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH.ILLIDGE 

ROAD #86, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  14 
mei 2021, 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 2021, 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 
SUJODIBE N.V. DBA SUJODIBE 
HAIRSALON voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 92, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TECHNICAL 
CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 

gevestigd te GULLIN ROAD # 5 , POINT 
BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
augustus 2021, 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 
NON-STOP TAVERN N.V NEWS MUSIC 
CAFÉ voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 344, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 30 juli 2021, 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 2021, 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 W.I. NATIONAL GAS CO. N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKERGARDEN 

ROAD #27, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 juni 2021, 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 2021, 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 RESTAURANT B.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #42, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan TOPAL N.V. voorheen 
gevestigd te GOLDFINCH ROAD #5 , 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 16 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
GOODMARK N.V. C/O 
PRICEWATERHOUSECOOPERS voorheen 
gevestigd te EMMAPLEIN BLD #2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 30 juni 2021, door 

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

Caper Jones, 
Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 
augustus 2021, 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 
ALLHOLD N.V. voorheen gevestigd te 
UNION ROAD #139-B, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 

augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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.18 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan VISION WORKX N.V. 
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 20 
augustus 2021, 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 BIS N.V. SARGENTONI 
SPARTACO ALD DIR VAN DBA 
CAFE/REST. LA TOSCANA AT MAHO 
PLAZA (UPSTAIRS) voorheen gevestigd te 

ALMOND GROVE #14, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 

augustus 2021, 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  
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer 21                                           Datum: 17 september 2021 

   P a g i n a  | 33 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 17 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MORNING LIGHT N.V. 
DBA LI'S SUPERMARKET voorheen 

gevestigd te AMARYLLIS ROAD # 24, 
MARY'S FANCY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan BLUE FIN NV voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 106 UNIT 4, 
LOWLAND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 

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

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, 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 AMAZONIA N.V. voorheen 
gevestigd te GLADIOLA RD. Z/N , MARY 

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

uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 
2021, 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 18 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 

gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
GULF INSURANCE B.V voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD # 22, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  16 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Caper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan MAISON DU 
PRESTIGIOUS N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE RD 1 UNIT 5C LOWLANDS, 
LOWLAND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 

een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.18 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, 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 NICE & EASY BOUTIQUE 
N.V. voorheen gevestigd te GLADIOLA RD. 
15 , MARY FANCY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  20 augustus 

2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
LAVOILLE WILLIO voorheen wonende te 
THE KEYS ROAD 38, THE KEYS, thans 

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

maart 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan CHAMBERS ERIC 
ANTHONY voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD 14C,,  
SUCKERGADEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 12 januari 2021, 

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

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 BOSQUET, CELIRA voorheen wonende 
te AARON JACOBS DRIVE 1, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 2021, 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 JABALERA DE LA CRUZ SANTO 
voorheen wonende te AARON JACOBS' 
DRIVE 12 CAY BAY ST.MAARTEN, CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  20 juli 2021, 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 11 
augustus 2021, 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 
AIMABLE DAVE voorheen wonende te 
GARDENIA DRIVE 16, BETTY'S ESTATE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 

augustus 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 FRANCISCO MARIA 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 
# 41,  LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14 
mei 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 CASIMIR NICHOLAS voorheen 
wonende te AARON JACOBS' DRIVE #6, 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 2021, 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 SUZAN JUSNER voorheen wonende te 
AARON JACOBS' DRIVE 0.208333, CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  20 juli 2021, 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 11 
augustus 2021, 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 
ANTONIO JOSE RAMON voorheen wonende 
te THE KEYS ROAD 81, THE KEYS, thans 

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

augustus 2021, 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 17 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
MAHADEVAN CHIDAMBARAM voorheen 
wonende te WELGELEGEN LANE 18,  CAY 
HILL (EAST) ST.MAARTEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 16 

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

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Caper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 DEBE EMILOR voorheen wonende te 
AARON JACOBS' DRIVE # 10-A, CAY 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 2021, 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 MASSON FERDINAND voorheen 
wonende te AARON JACOBS DRIVE #2,, 
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  20 juli 2021, 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 11 
augustus 2021, 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 
JOHN HENRY voorheen wonende te THE 
KEYS ROAD # 20, THE KEYS, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  04 

augustus 2021, 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 18 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ALLEYNE ENVOR  
ORESTES voorheen wonende te GROUND 
DOVE ROAD # 2,  POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 17 

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

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 FELIS WILLS voorheen wonende te 
AARON JACOB'S DRIVE # 1, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
CONSTANT DANIEL voorheen wonende te 
ARCH ROAD 75, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
februari 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
FERMIN ANTOLINA ALTAGRACIA 
voorheen wonende te WRIGLEY STREET 1 

COLE BAY LAGOON ST.MAARTEN, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  06 juli 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 24 
augustus 2021, 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 
CLARKE ARNOLD RUDOLPH voorheen 
wonende te WINDSOR ROAD # 26,  COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 17 augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 ISAAC FREDERIC voorheen wonende te 
AARON JACOB'S DRIVE # 195, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 2021, 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 
ESTRELLA VICTOR MANUEL voorheen 
wonende te BUSH ROAD 15, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

juni 2021, 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 19 
augustus 2021, 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 
PETION JELIESSE voorheen wonende te 
Z/N, , thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  06 november 2020, door de 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 
GELUS JANA voorheen wonende te 
NARROW DRIVE # 56,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 JACQUET LABAN voorheen wonende te 
AARON JACOBS' DRIVE 2, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 2021, 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 
RICHARDSON MARVA ALICIA voorheen 
wonende te GROUND DOVE #8, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d.  23 juni 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 12 
augustus 2021, 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 
CAINES WIBOURNE T. voorheen wonende 
te ST. JOHN THIAS HILL Z/N, , thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 25 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan DEBENEDITTIS TONY 
voorheen wonende te RHINE ROAD  149 
LOWLANDS,  LOWLAND, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 

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

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 MICHEL ROLNER voorheen wonende te 
AARON JACOBS DRIVE 1, CAY BAY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
KOCK MARCIANO RAFAEL voorheen 
wonende te BLUE JAY DRIVE # 1, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 juni 2021, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Caper Jones, 
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 2021, 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 
HUSSAIN SAMEER AHMAD HUSSAIN 
voorheen wonende te ROSES ROAD 10 

SAUNDERS ST.MAARTEN, SAUNDERS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
juni 2021, 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 16 
augustus 2021, 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 CECILIA voorheen wonende 
te BRIME DRIVE # 6,  PONDFILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
juli 2017, 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 23 
augustus 2021, 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 RENE EITHIENNE voorheen wonende 
te AARON JACOB'S DRIVE # 10, CAY 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 2021, 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 
KROMHOUT, JEANNE LOUISE voorheen 
wonende te FRONT STREET # 0, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  24 juni 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
BRUTUS GAMILA ABIOLA voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD 61, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  09 maart 2021, 
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 18 
augustus 2021, 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 
JOHN PETRONELLA voorheen wonende te 
BELLE TREE DRIVE # 33,  COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 SAINT-FLEUR MISSY voorheen 
wonende te AARON JACOB'S DRIVE #2-F, 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 20 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Caper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
GREENE OSCAR voorheen wonende te 
BLUE JAYS DRIVE # 27, POINT 
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 juni 2021, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Caper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 18 
augustus 2021, 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 
HASSELL OZUNA AMADEO voorheen 
wonende te SUCKERGARDEN ROAD 116, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  09 maart 2021, 
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 20 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan VAN DEN BOVENKAMP 
JAN FREDDY voorheen wonende te LLAMA 
DRIVE #2,  CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer 21                                           Datum: 17 september 2021 

   P a g i n a  | 44 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, 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 SAMUELS TYRON PRESTON voorheen 
wonende te AARON JACOBS' DRIVE #2, 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 2021, 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 
DADAN DOLLAR STORE voorheen wonende 
te WELFARE ROAD #49-A, COLE BAY, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  24 mei 2021, 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 13 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 

Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
WILLIAMS, RENE ISIDRO DBA KAPPERS 
BAR & RESTAURANT voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN ROAD # 107, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
CORSI PAUL JOSEPH voorheen wonende te 
SIMPSON BAY ROAD 117,  SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 20 augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 ULYSSE CAFELIA voorheen wonende te 
AARON JACOBS' DRIVE #6, CAY BAY, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 

juli 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
PEREYRA DE LA ROSA voorheen wonende 
te FRONTSTREET #173, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 
septemer 2020, 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 17 
augustus 2021, 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 HYMAN JOHANNES G 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN 

ROA D #32-C, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
HIRALDO SUMI CRISTINA voorheen 
wonende te WALTER J.A. NISBET ROAD 
79,  PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus 2021, 
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 2021, 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 BARNABE FRENEL voorheen wonende 
te AARON JACOBS DR. - SECT. A. 24, CAY 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
PRETTY KYLA CARLYN voorheen wonende 
te FRONTSTREET 52, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 
septemer 2020, 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 17 
augustus 2021, 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 PHILIP, CUTHBERT 
CHARLES voorheen wonende te STATIA 

DRIVE #2, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 
SANTWANI NARESH LALCHAND voorheen 
wonende te WALTER J.A. NISBET ROAD 
43A,  PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus 2021, 
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 2021, 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 BAZILE EMMANUEL voorheen wonende 
te , PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 20 juli 2021, 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 18 
augustus 2021, 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 
WILLIAMS GERSHWEN AMILIANO 
voorheen wonende te EBENEZER ROAD 51, 
EBENEZER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  25 septemer 2020, 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 25 
augustus 2021, 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 
HIGUITA MONTOYA MARLENY voorheen 
wonende te STAGHORN CORAL ROAD 15, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 

Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan VERZIJL JAN HENDRIK 
WILLEM voorheen wonende te GOLDFINCH 
ROAD# 24,  POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  
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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 2021, 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 BROWN - LINDSAY SHARON 
PANCHETA voorheen wonende te AARON 

JACOBS DRIVE #104, CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 
juli 2021, 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 2021, 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 
BRASISKYTE-DIKCIENE RENATA 
voorheen wonende te FRONT STREET # 47, 
PHILIPSBURG. ST.MAARTEN, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 septemer 

2020, 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 25 
augustus 2021, 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 
TJOKROREDJO SARINAH voorheen 
wonende te SUCKER GARDEN ROAD 10, 

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

uitgevaardigd is op d.d.  11 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 23 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 

Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan VYAS CHETAN KISHOR 
voorheen wonende te GOLDFINCH ROAD 
29,  POINT BLANCHE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 

Deurwaarder der belastingen  
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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 2021, 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 CHATELIER JEAN MILOT voorheen 
wonende te AARON JACOBS' DRIVE 12 

CAY BAY ST.MAARTEN, CAY BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 20 
juli 2021, 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 2021, 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 
YOUSEF ISAM voorheen wonende te 
PELICAN ROAD # 3-D, PELICAN KEYS, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 
juli 2021, 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 17 
augustus 2021, 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 AUGUSTE YVENER 
voorheen wonende te MIDDLE REGION 

ROAD # 4, MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
augustus 2021, 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 2021, 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 DAVIS ANDREW SELVIN 
voorheen wonende te GLADIOLA DRIVE 7,  
MARY FANCY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 20 augustus 2021, 

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 2021, 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 COLEY ANDY ANTHONY voorheen 
wonende te AARON JACOBS' DRIVE #27, 

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

is op d.d 20 juli 2021, 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 2021, 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 
PETERSON ROSELYN EILEEN voorheen 
wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  29 juli 2021, 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 17 
augustus 2021, 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-DUINKERK 
REGINA voorheen wonende te MIDDLE 

REGION ROAD 59, MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
augustus 2021, 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 2021, 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 THAKKAR NISHIT 
GHANSHY AMBHAI voorheen wonende te 
GLADIOLA ROAD #  37,  MARY FANCY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 20 
augustus 2021, 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 2021, 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 DEL CARMEN VITTILIO GERARDO A. 
voorheen wonende te AARON JACOB ROAD 

12-B,, CAY BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 20 juli 2021, 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 03 
augustus 2021, 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 
BARROT-BEAUJOUR LEBERTINE voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD # 2, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 juli 2021, 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 17 
augusutus 2021, 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 REYES MOREL ERIDANIA 
voorheen wonende te MIDDLE REGION 

ROAD # 164, MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  12 
augustus 2021, 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 23 
augustus 2021, 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 INDIGENE GASTON voorheen wonende 
te AARON JACOBS DRIVE # 92,  CAPE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 

is op d.d. 20 juli 2021, 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 24 
augustus 2021, 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 GERMAIN JOSEPH voorheen wonende 
te AARON JACOB LANE #18 CAY BAY, 

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

is op d.d 20 juli 2021, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson,  
Deurwaarder der belastingen 

 
  
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 2e september 2021, 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 
vennootschap naar vreemd recht EVA LUNA 
LIMITED gevestigd in Nevis, die voor deze 
zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 
alsmede aan de Welfare Drive # 16, unit 3C, 

ten kantore van Fox & Associaties, en 
gemachtigd de advocate mr. Vivian C. 
Choennie, ten laste van FRANCOIS CLAUDE 
SIMON SCHILTZ, zonder vaste woonplaats 

op Sint Maarten 
BETEKEND: VERSTEKVONNIS VAN HET 
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT 

MAARTEN,  beschikking dd. 27e augustus 
2021. 
 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem  

 
 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 6e september 2021, 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 
ELEHANDRO FLEMING wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde 

der executie domicilie kiest ten kantore van 
mij, deurwaarder, alsmede aan de 

Welgelegen Road 29 te Cay Hill, ten kantore 
van BZSE Attorneys at Law/Tax Lawyers, en 
gemachtigd de advocaat mr. J.G. Snow, ten 
laste van DE GEZAMENLIJKE 

ERFGENAMEN VAN ANGEL ALFREDO 
MEYERS, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats hier te lande 
BETEKEND: EXECUTORIAAL BESLAG,  dd. 
3e september 2021 
 
De deurwaarder,  

Danica E.N. Zichem  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij aandeelhoudersbesluit van 27 juli 2021 
van de aandeelhouders van RED GARDEN  
B.V., gevestigd te Sint Maarten, is besloten 
de rechtsvorm van genoemde besloten 

vennootschap om te zetten in een stichting 
particulier fonds, te noemen RED GARDEN  
PRIVATE FUND FOUNDATION. In verband 
met de voorgenomen omzetting zullen de 
statuten algeheel gewijzigd worden.  
RED GARDEN  B.V. heeft bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg van Sint Maarten een verzoek 

tot verkrijging van een rechterlijke 
machtiging conform artikel 2:300 lid 4 BW 
ingediend.  
Dit verzoek zal op 25 oktober 2021 om 14:30 

worden behandeld door de rechter in het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten. 

 
High Fidety Trust B.V. 
De Directeur van 
RED GARDEN  B.V. 
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LIQUIDATIE 

 
MASA MARKETING SINT MAARTEN N.V. 

(in liquidatie) 
 
De vereffenaar van MASA MARKETING 
SINT MAARTEN N.V. (in liquidatie), 
statutair gevestigd te Sint Maarten met haar 

vestigingsadres te Fisherman Rod Drive 17, 
Philipsburg, Sint Maarten en ingeschreven in 
het Handelsregister gehouden door de Kamer 
van Koophandel & Nijverheid te Sint Maarten 
onder nummer 18423 (de “Vennootschap”), 

heeft een rekening en verantwoording van de 
vereffening als bedoeld in artikel 2:31, eerste 

lid BW opgesteld, waaruit blijkt (i) in 
hoeverre elk van de schuldeisers is voldaan 
en (ii) wat de omvang en samenstelling van 
het liquidatieoverschot is. 
De vereffenaar heeft tijdens de vereffening 
van de Vennootschap vastgesteld dat de 

Vennootschap noch baten noch lasten bezit. 
De vereffenaar verklaart dat er geen 
liquidatieoverschot is om aan de 
rechthebbenden hiervan uit te keren.  
De rekening en verantwoording ligt voor alle 
belanghebbenden ter inzage ten kantore van 
de Vennootschap en de Kamer van 

Koophandel & Nijverheid van Sint Maarten. 

Verzet tegen de rekening en verantwoording 
van de Vennootschap kan binnen dertig (30) 
dagen na deze publicatie worden ingediend 
bij de bevoegde rechter te Sint Maarten. 
 
De Vereffenaar 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANNOUNCEMENT 
 

By shareholder’s resolution of  July 27th, 
2021,of  RED GARDEN B.V., established in 
Sint Maarten, it has been resolved to convert 
said private limited liability company into a 
private fund foundation to be named: RED 

GARDEN PRIVATE FUND FOUNDATION. In 
connection with the intended conversion, the 
articles of association of said private limited 
liability company will be amended in its 
entirity.  

A request has been submitted to the Judge in 
the Court of First Instance, Sint Maarten, to 

grant a judicial permission ex article 2:300 
paragraph 4 of the Civil Code for the 
intended conversion of RED GARDEN B.V. 
into RED GARDEN PFF.  
This request will be handled on October 25th, 
2021, at 14:30 by the Judge in the Court of 

First Instance, in Sint Maarten,  
 
High Fidety Trust B.V. 
De Directeur of 
RED GARDEN  B.V. 

 
 

AANKONDIGING 
Bij exploot van 6e september 2021 van de 
ondergetekende deurwaarder voor 

burgerlijke zaken, waarvan afschrift is 
gelaten aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten die het oorspronkelijk voor “gezien” 
heeft getekend, ten verzoeke van THE 
LAWFIRM, gevestigd en kantoorhoudende 
aan de C.A. Cannegieter Street # 46 te 
Philipsburg, Sint Maarten, die voor deze zaak 

tot het uiteinde der executie domicilie kiest 
ten kantore van mij, deurwaarder, ten laste 
van GARAGE ST. MAARTEN N.V., gevestigd 
en kantoorhoudende te Sint Maarten 
BETEKEND: een Engelse taal gestelde brief 
met ondwerp: BANKRUPTCY OF ARTHUR 
GODFRIED RICHARDSON V. GARAGE ST. 

MAARTEN N.V. (COURT DOCKET NR. 
178/1994) d.d. 31e augustus 2021 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess   
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
AMERICAN UNIVERSITY OF THE 
CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te 
JORDAN ROAD 1,, LOW LANDS, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
september 2021, 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 03 
september 2021, 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 CHARTER HOUSE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.31 
augustus 2021, 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 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
MILAD FASHION N.V. voorheen gevestigd 
te BACK STREET  31 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
SUNNY SAND BOUTIQUE N.V. voorheen 
gevestigd te JORDAN ROAD Z/N, LOW 
LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 02 september 
2021, 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 03 
september 2021, 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 ANANTA REAL ESTATE 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.  31 augustus 

2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CITCO INSURANCE 

SERVICES NV voorheen gevestigd te LONG 
WALL ROAD Z/N, P.O. BOX 2547, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.26 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
NANCY SAM BEAUTY CENTER N.V. 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 39 
UNIT 4E , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 TAMALES AND MARGARITAS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#76, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 31 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 
om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 BROCK ENTERPRISES N.V. DBA 
FUSION RESTAURANT voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD #71, PARADISE 

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

uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 
2021, 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 2021, 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 CONSTRUCTIVE IDEAS INC N.V. 
voorheen gevestigd te HONEY DEW ROAD 
#1, RETREAT ESATE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.27 augustus 2021, 
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 01 
september 2021, 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 
NECOL N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #14 A , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 
 

 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 
september 2021, 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 

THALGO CLINIC ST.MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#15, UNIT #4, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
BROOKS ACCOUNTING SOLUTIONS N.V. 
voorheen gevestigd te MAHO REEF, MAHO, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
september 2021, 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 03 
september 2021, 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 

DEEP  BLUE N.V. voorheen gevestigd te 
JORDAN ROAD #42, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02 
september 2021, 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 2021, 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 
PANLAAN N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE RD COLE BAY UNIT 16-3A-B. , 
COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 juni 2021, 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 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan THE CREW'S NEST BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #88, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen 
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 C.C.C.B ENTERPRISES N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68 ,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 
augustus 2021, 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 03 
september 2021, 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 EURO-PRIDE N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD #8 SIMPSON BAY 
YACHT CLUB, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.31 augustus 2021, 
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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, 
Shaunetta Delaney deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan POPULAR AGENCIES N.V. 
voorheen gevestigd te LONGWALL ROAD # 
1-B , PHILIPSBURG , thans zonder 

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

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Shaunetta Delaney, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan THE FACTORY TASTE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #76, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 

augustus 2021, 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  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer 21                                           Datum: 17 september 2021 

   P a g i n a  | 59 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 CAFELANDIA N.V. DBA HALSEY' S 
REST & LOUNGE voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #86, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 

augustus 2021, 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 03 
september 2021, 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 
FASHION FOR YOU N.V. BOUTIQUE-C/O 
LAURENSZ ADMIN & CONS. voorheen 
gevestigd te JORDAN ROAD # 132, LOW 
LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.02 september 
2021, 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 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
REGAL JEWELERS N.V. voorheen gevestigd 
te BACK STREET # 10 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antoine deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
TROPICAL HEAVEN N.V. voorheen 

gevestigd te JORDAN ROAD 42, LOW 
LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 
2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
CAMPUS VILLAGE LIMITED voorheen 
gevestigd te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 augustus 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 

J.W. SLOAN GALLERY N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD # 29, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02 
september 2021, 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 2021, 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 
SAHARA REALTY N.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD #15 , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 TUTTO BOUTIQUE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 71 UNIT 
C-0/8, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 CANONI HOSPITALITY 
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #86,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  31 

augustus 2021, 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 01 
september 2021, 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 
L.I.A.T.(1974) LIMITED DBA L.I.A.T. 
voorheen gevestigd te PRINCESS JULIANA 
AIRPORT, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.06 juli 2021, 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 03 
september 2021, 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 SIMPSON LEATHER N.V. DBA 
MELEVO &NATIVA 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.  31 

augustus 2021, 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 03 
september 2021, 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 
TWO FLAGS WATERSPORTS PARK NV 
voorheen gevestigd te JORDAN ROAD 42, 
LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 

2021, 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 2021, 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 CARIBBEAN BLUE LTD voorheen 
gevestigd te VILLA PORTO BLUE UNIT 33-
3, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  06 maart 2020, 

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 03 
september 2021, 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 LA LAVANDIERE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.31 
augustus 2021, 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 03 
september 2021, 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 STYLE DE VIE CORPORATION N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
#68 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 augustus 

2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

ANDERSON PETAIN WASHINGTON 
voorheen gevestigd te HYSOP ROAD # 3, 
CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 17 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 01 
september 2021, 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 
CARIBBEAN TURTLE INN N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD #14, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

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

2021, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de 
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 MIKAND SXM PRISMA N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #68, 
SIMPSON BAY, YACHT CLUB  UNIT 12, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.31 augustus 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel 

om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te 

St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SUN FLOWER ENTERPRISES voorheen 
gevestigd te APRICOT ROAD , ST. PETERS 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, 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 BAILEY JOSEPH HENRY voorheen 

wonende te RICHARDSON'S DRIVE 14, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 
2021, 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 02 
september 2021, 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 DIXON ONEIL ANTHONY voorheen 
wonende te RICHARDS DRIVE 13,  LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 27 

augustus 2021, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, 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 GUIRAND GERALD voorheen wonende 
te RICHARDSON'S DRIVE 1, MIDDLE 
REGION, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d 27 augustus 2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
JOURDAN LOUIS DIT LENOR voorheen 
wonende te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  20 
juli 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
BELLAHSEN GILLES voorheen wonende te 
JORDAN ROAD 106, LOW LANDS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  02 
september 2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
DOLLISON PEDRITO ANTHONY voorheen 
wonende te GOOSE DRIVE 9,  CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 16 augustus 2021, door de 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
HIPOLYTE WILLAMS ANOL voorheen 
wonende te BACK STREET # 19, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 19 augustus 2021, 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, 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 MOISE GEMILE voorheen wonende te 
RICHARDSON DRIVE #12, MIDDLE 
REGION, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  27 augustus 2021, door de 

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

 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, 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 BUENO ENCARNACION YOBANNY 
voorheen wonende te RICHARDSON'S 
DRIVE 2,, MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 

augustus 2021, 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 02 
september 2021, 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 DOOBAY AUDIE TREVOR voorheen 
wonende te RICHARDSON'S DRIVE LOT 8,  
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 augustus 2021, 

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 01 
september 2021, 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 
HIPOLYTEE ANOLE voorheen wonende te 
ARCH ROAD # 58, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23 
augustus 2021, 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 2021, 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 
QUEVEDO HILARIO JOSE voorheen 
wonende te WELL ROAD 3 COLE BAY 
LAGOON, COLE BAY, thans zonder bekende 

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

2021, 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 2021, 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 CABRERA RODRIGUEZ JUAN LORENZ 
voorheen wonende te APRICOT ROAD #14, 
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  27 augustus 2021, door de 

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
ECOLOTECH N.V. voorheen wonende te 
WELL ROAD,  COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 
september 2021, 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 03 
september 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 

INDELICATO ANTHONY voorheen wonende 
te 56 PAERDEGAT 3RD STREET, 
BROOKLYN, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 09 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 02 
september 2021, 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 SULBARAN ROSA ALBA SANDREA 
voorheen wonende te , , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  27 
augustus 2021, 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 01 
september 2021, 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 

CAMERON JERMAINE voorheen wonende te 
WELL ROAD #47, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
augustus 2021, 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 02 
september 2021, 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 GREEN BEVERLY voorheen wonende te 
RICHARDSON'S DRIVE 21,  MIDDLE 
REGION, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 27 augustus 2021, 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 01 
september 2021, 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 
JACOBS IRMINE SAMANTHA DINAIDA 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD #31, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 26 augustus 2021, 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 03 
september 2021, 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 
VALLEJO CABRERA SANTIAGO V. 
voorheen wonende te WELL ROAD #61, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d.  02 september 2021, 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 03 
september 2021, 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 CORNELIUS ORVILLE SYLVSTER 
voorheen wonende te RICHMOND DRIVE 
13, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 

2021, 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 02 
september 2021, 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 GUIRAND CLENOR voorheen wonende 
te RICHARDSON'S DRIVE 92,  MIDDLE 
REGION, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd 
is op d.d. 27 augustus 2021, 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 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
JEANNIS LINDA voorheen wonende te 
HYSOP ROAD # 18, CAY HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 17 
augustus 2021, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van Sint Maarten. Bij exploit van 30 
augustus 2021, waarvan een afschrift is 
gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Casper 
Jones deurwaarder der belastingen te St. 

Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan 
WRIGHTS CHAVONGA SOMA voorheen 
wonende te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
juni 2021, door de Ontvanger te St. 

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

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 13e september 2021, 

afschrift waarvan is gelaten aan de Officier 
van Justitie op St. Maarten,  heb ik, Solange 
Monique Apon, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier. Ten verzoeke van Rainbow Tower 
Building Home Owners Association, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Vivian C. 

Choennie, kantoorhoudende op St. Maarten, 
AAN: Colin Max,  zonder bekende woon of 
verblijfplaats op St.Maarten . BETEKEND 
een verzoekschrift met de daarop door het 
Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats St. 
Maarten, gestelde beschikking dd. 8e  
september, 2021, alsmede een uit die 

beschikking door de ondergetekende 
deurwaarder opgemaakt proces-verbaal van 
9e september, 2021, houdende 

Conservatoir Beslag als in voormeld 
proces-verbaal omschreven.  
 
De deurwaarder Solange Monique Apon. 
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AANKONDIGING 
 
Bij exploot dd. 13e september 2021, 

afschrift waarvan is gelaten aan de Officier 
van Justitie op St. Maarten,  heb ik, Solange 
Monique Apon, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier. ten verzoeke van Rainbow Tower 
Building Home Owners Association, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. Vivian C. 

Choennie, kantoorhoudende op St. Maarten, 
AAN: Corinne Paula Bragg,  zonder 
bekende woon of verblijfplaats op St.Maarten 
. BETEKEND een verzoekschrift met de 

daarop door het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, gestelde 
beschikking dd. 8e  september, 2021, 

alsmede een uit die beschikking door de 
ondergetekende deurwaarder opgemaakt 
proces-verbaal van 9e september, 2021, 
houdende Conservatoir Beslag als in 
voormeld proces-verbaal omschreven.  
 
De deurwaarder Solange Monique Apon. 

 
 

LIQUIDATION 
 
CARIBBEAN NUMERIC PRINT N.V. 
(d.b.a. Graphic Arts & Signs) 

Established on Sint Maarten 
 
In liquidation 
 

By resolution of the general meeting of the 
shareholders of CARIBBEAN NUMERIC 
PRINT N.V., dated December 15, 2020, the 
shareholders have decided to liquidate the 
company as per December 15, 2020. 
 
Liquidator: 

GREGORY LAX 
148 Almond Grove Estate 
Cole Bay, Sint Maarten 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ECHTSCHEIDING 

 
 
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, van de 31e mei 
2021, is de echtscheiding uitgesproken 

tussen YRIS HERNANDEZ, wonende op St. 
Maarten en gedomicileerd aan de Welfare 
Road # 57 te Cole Bay, ten kantore van de 
advocaat mr. M.N. Hoeve en WINSTON 
NOEL KING, wonende op Sint Maarten, 
partijen zijn met elkander gehuwd op 26 

november 1997 te Sint Maarten. 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 
LIQUIDATION 

 
MANAMA N.V. 

(d.b.a. Sexy Fruits) 
Established on Sint Maarten 

 
In liquidation 

 
By resolution of the general meeting of the 
shareholders of MANAMA N.V., dated March 
1, 2021, the shareholders have decided to 
liquidate the company as per February 28, 
2021. 

 

Liquidator: 
MARC GUERNIC 
Blvd de Grand Case 48 
Grand Case, Saint Martin 
 
 

 
 

LIQUIDATION 
 

COCONUTS SOUVERNIRS N.V. 
(d.b.a. LOGO SHOP) 

Established on Sint Maarten  
 

In liquidation 

 

By resolution of the general meeting of the 
shareholders of COCONUTS SOUVERNIRS 
N.V., dated January 15, 2021, the 
shareholders have decided to liquidate the 
company as per January 15, 2021. 
 
Liquidator: 

MYRIAM BARTOLI 
11 Rue des Marins 
Gustavia, Saint Barthelemy 
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LANDSBESLUIT 

 

Van de 16 september 2021, no. LB-21/0440 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 

 
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met het gevoelen van de 
Ministerraad, 

 
In overweging genomen hebbende: 
 
- dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Dutch Caribbean Air Navigation 

Service Provider N.V. voor 17 september 2021 om 9.00 uur is opgeroepen; 
- dat het noodzakelijk is de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 

Telecommunicatie te machtigen om de openbare rechtspersoon Sint Maarten te 

vertegenwoordigen bj de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Dutch Caribbean 
Air Navigation Service Provider; 
  

Gelet op: 
- de Staatsregeling; 
- Artikel 11, van de Landsverordening Corporate Governance; 

 

HEEFT BESLOTEN: 
 
 

Artikel 1 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie te machtigen om de 
openbare rechtspersoon Sint Maarten als aandeelhouder van de Dutch Caribbean Air Navigation 

Service Provider N.V. te vertegenwoordigen en besluiten te nemen binnen en buiten de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 
 
 
Artikel 2 
In geval van verhindering of ontstentenis, is het de Minister van Financiën die, in plaats van de 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie, het land Sint Maarten 

zal vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Dutch Caribbean 
Air Navigation Service Provider N.V. 
 

 
Artikel 3 
Dat de in artikel 1 bedoelde machtiging in ieder geval betrekking heeft op de volgende 

onderwerpen: 
a. Goedkeuring van de notulen van 11 september 2020; 
b. Goedkeuring en vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening 2020 DC-ANSP en de 

decharge van het Bestuur en de Raad van Commissarissen in verband met de 
geconsolideerde jaarrekening 2020; 

c. De jaartoets dividendbeleid en het advies inzake dividenduitkering; 
d. De goedkeuring van het Business Plan 2022-2026; 

e. De selectie van de externe accountant voor de periode 2021-2024; 
f. De behandeling van het rapport “Perspective on Dividend”; 
g. De benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen van DC-ANSP; 

 
N°  2021/1156 
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Artikel 4 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit landsbesluit zal 
worden gepubliceerd in de Landscourant. 

 
 
 
 
 
 

 Philipsburg, 16 september 2021 
 De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 

 
De 16 september 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

Tevens Minister-President, 
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                                                     No.2021/901 
 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van de september 7, 2021, no. LB-21/0437 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
 
            In overweging genomen hebbende: 

- dat bij brief van 3 mei 2021 van de Minister-President en de Minister van Justitie het 

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot de uitvoering van artikel 3, derde lid, 

van de Landsverordening toelating en uitzetting aan de Staten is voorgelegd; 

- dat de Staten voormelde brief op 27 mei 2021 heeft geregistreerd als binnen gekomen 

stuk; 

- dat meer dan vier weken zijn verstreken sinds de voorlegging van voormeld landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, aan de Staten zonder dat de Staten binnen die termijn 

van vier weken de wens hebben gegeven dat de bij dit landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, geregelde uitbreiding bij landsverordening wordt goedgekeurd;  

- dat artikel 3, derde lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting bepaalt dat een 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zoals is voorgelegd aan de Staten, in 

werking treedt op een tijdstip dat, nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, bij 

landsbesluit wordt vastgesteld; 

- dat dit Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, is bekend gemaakt in het 

Afkondigingsblad 2021, no. 27; 

 

Gelet op: 

- artikel 3, derde en vierde lid, van de Landsverordening toelating en uitzetting; 

 

 

HEEFT BESLOTEN: 

Enig artikel  

 

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot de uitvoering van artikel 3, derde lid, van 

de Landsverordening toelating en uitzetting treedt in werking met ingang van de eerste dag na de 

datum van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin deze wordt geplaatst. 

 
 

 
 

    Philipsburg, 07 september 2021 
    De Gouverneur van Sint Maarten 
 

De 16 september 2021 

De Minister van Algemene Zaken 
 
De Minister van Justitie 
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                                            No.  2021/1007 

 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van de  30 augustus 2021 no. LB-21/0369 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Oscar Williams benoemd is als plaatsvervangend lid van de Electorale Raad bij 

landsbesluit van 26 juni 2016, LB-16/0509; 

- dat de heer Oscar Williams bij brief van 11 januari 2021 zijn ontslag als plaatsvervangend 

lid van de Electorale Raad heeft ingediend. 

 

Gelet op: 

 

-    artikel 10, eerste lid onder a, van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen. 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De heer Oscar Williams eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van de Electorale Raad.  

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

 
 

                                                                                Philipsburg, 30 augustus 2021 
De Gouverneur van Sint Maarten 

 

10 september 2021 

De Minister van Algemene Zaken 

 
 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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                                                                                                            No.  2021/1008 

 

 
LANDSBESLUIT 

 

Van de  30augustus 2021 no. LB-21/0370 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de heer Marvel Hooi benoemd is als lid van de Electorale Raad bij landsbesluit van 4 

december 2020, LB-20/0650; 

- dat de heer Marvel Hooi bij brieven van 11 december 2020 en 15 februari 2021 zijn 

ontslag als lid van de Electorale Raad heeft ingediend; 

 

Gelet op: 

 

-    artikel 10, eerste lid onder a, van de Landsverordening registratie en financiën politieke 

partijen. 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

 

De heer Marvel Hooi eervol ontslag te verlenen als lid van de Electorale Raad.  

 
Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en 

met 1 januari 2021. Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 
 

 
 
 
Philipsburg, 30 augustus 2021 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

10 september 2021 

De Minister van Algemene Zaken 

 

 
 
 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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LANDSBESLUIT 

 

Van 30 augustus 2021, no. LB-21/0371 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 

 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het wenselijk is een voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid van de 
Electorale Raad te benoemen; 

- dat de heer Bert G. Hofman voor herbenoeming als voorzitter en lid of plaatsvervangend 

lid van de Electorale Raad wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet 
beschikbaar is; 

- dat de heer Marvel J. Hooi als lid van de Electorale Raad bij brieven van 11 december 2020 
en 15 februari 2021 zijn ontslag als lid bij de Electorale Raad heeft ingediend; 

- dat de heer Oscar Williams bij brief van 11 januari 2021 zijn ontslag als plaatsvervangend 
lid bij de Electorale Raad heeft ingediend; 

- dat door de benoemingscommissie bij brief van 9 maart 2021 dhr. Richard F. Gibson Jr., 

mevrouw Sandy S. Mourillon-Sandiford en dhr. Ahmed H.O. Bell worden voorgedragen, om 
de openstaande vacatures voor voorzitter, leden en een plaatsvervangend lid in te vullen.   

 
Gelet op: 

 
Artikel 5, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen.  

 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 
 
 De navolgende personen worden benoemd in de Electorale Raad:   

a. dhr. Richard F. Gibson Jr., geboren op 2 september 1972, te Aruba, als lid tevens 
voorzitter; 

b. mevrouw Sandy S. Mourillon- Sandiford, geboren op 12 augustus 1970, te Saint Michael, 
Barbados, als lid; 

c. dhr. Ahmed H.O. Bell, geboren op 12 juli 1981, te Sint Maarten, als plaatsvervangend lid. 
 
Artikel 2  

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening. Dit landsbesluit wordt 
in de Landscourant geplaatst. 
 
 
 Philipsburg, 30 augustus 2021 
 De Gouverneur van Sint Maarten, 

10 september 2021 
De Minister van Algemene Zaken 
 
Bezwaar: 
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de 
datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

N° 2021/1009 
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CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
 

Public Announcement 
 

Publication of Entities Removal from List of Proposals to Dissolve  
The Chamber of Commerce & Industry announces the removal from the list of proposals to dissolve 
of September 3rd, 2021, the below mentioned legal entities, which removal is based on the 
respective reason mentioned. 
 
Philipsburg, September 17th, 2021 
 

Registration 
Number 

Statuary Name 
Circumstances for removal 
from the list of proposal to 

dissolve 

5219 St. Maarten Tender Services B.V. In Compliance 

5259 St. John’s Estate N.V. In Compliance 

5265 Shanghai Properties Inc. N.V. In Compliance 

5430 Esmay Unisex Salon In Compliance 

5875 Astan N.V. In Compliance 

5953 Panaman Overseas N.V. In Compliance 

6653 Maleona’s N.V. In Compliance 
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, van 1 juli 2021, nummer 
3397205, tot aanwijzing van een instantie te Sint Maarten voor advies over ontheffing 
van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
 
Gelet artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011; 
 
Besluit: 
 

Artikel 1 
  

Dutch Quarter Clinic, gevestigd te Sint Maarten, wordt aangewezen als instantie voor advies als 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011. 
 
Artikel 2  
 

Het besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2013, nr. 2013-
0000128806, tot aanwijzing van een natuurlijk persoon voor advies over ontheffing van een of 
meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, 
aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets (Stcrt. 2013, 16301), wordt ingetrokken. 
 
Artikel 3  
 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de 

Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2021. 

2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2026. 

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en de Landscourant van Sint Maarten worden 
geplaatst. 
 
 
’s-Gravenhage, 1 juli 2021 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
A. Broekers-Knol  
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TOELICHTING 
 
De verzoeker die kan aantonen door een belemmering als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef 
en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, niet in staat te zijn een of meerdere onderdelen van 
de naturalisatietoets af te leggen, is van de verplichting daartoe ontheven. Als de verzoeker door 
een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, niet in staat is 
onderdeel 1 van de toets te maken, zullen in de meeste gevallen door dezelfde medische 
belemmering ook niet de onderdelen 2 en 3 kunnen worden afgelegd. Een volledige ontheffing van 

de naturalisatie-toets is dan op zijn plaats. Artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets 
Sint Maarten 2011 bepaalt dat als een verzoeker zich beroept op ontheffing, hiervoor een advies is 
vereist door een daartoe aangewezen instantie of natuurlijk persoon. Door middel van dit besluit is 
Dutch Quarter Clinic, gevestigd te Sint Maarten, met terugwerkende kracht tot en met 1 april 
2021, aangewezen als deze adviserende instantie. De bij besluit van 17 juni 2013 (Stcrt. 2013, 
16301) benoemde medisch adviseur heeft met ingang van 1 april 2021 zijn werkzaamheden 
beëindigd, zodat het onderhavige besluit in de plaats treedt van eerstgenoemd besluit, dat daarom 

wordt ingetrokken. De aanwijzing van Dutch Quarter Clinic is gedaan op verzoek van en, zoals 
artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 voorschrijft, op advies 
van de Gouverneur van Sint Maarten. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
A. Broekers-Knol 
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Ref nr.: IC-ADV/21.030 
 
Subject: Quick Scan Ministry of Justice  
 
Philipsburg, August 31, 2021 
 
 

Honorable Minister, 
 
The Integrity Chamber hereby presents the findings of the Baseline Integrity 
Measurement (hereafter: Quick Scan) conducted within the Ministry of Justice.  
 
This Quick Scan would not be possible without the cooperation of the Ministry of 
Justice and its executing agencies. The Integrity Chamber would therefore like to 

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

The Quick Scan was conducted to determine the most significant bottlenecks, 
challenges, and areas for improvement within the Ministry, as it pertains to its 
integrity infrastructure. This infrastructure consists of all integrity-related legislation 

and regulations, and additional elements necessary for the fulfillment of organisational 
objectives. 
 
The Quick Scan is not a comprehensive study and, as such, not all organisations within 
the Ministry were analysed. However, this allowed the Integrity Chamber to acquire as 
much information as possible within a short period of time. While the study was not 
comprehensive, it provides vital information, as the most pressing needs are 

presented.  
 
It is the hope of the Integrity Chamber that this report leads to a better understanding 
of the challenges faced within the Ministry and the ways to improve them. The report 
concludes with several brief recommendations, meant to address the most pressing 
integrity risks within the Ministry.  

 

You are kindly requested to respond to the content of this report, in writing, within six 
(6) weeks of the date of this letter. The response should include how follow-up will be 
given to the recommendations. The report and your response will be published in the 
National Gazette. The report will also be submitted to Government and Parliament, in 
accordance with the National Ordinance Integrity Chamber. 
 

 
 
 
 
 
 

   
  

Minister of Justice 
The Honorable Anna Richardson  
Soualiga Road # 1 
Philipsburg, Sint Maarten         
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The Integrity Chamber will follow-up on the implementation of the recommendations 
in accordance with the National Ordinance Integrity Chamber. We are also open to 

discussing areas that the Integrity Chamber can be of assistance in making 
improvements. 
 
If you have any questions, you can contact us via director@integritychamber.sx. 
 
Sincerely, 

 
 
 

The Integrity Chamber 

H.W. Vogels, President 
R.A. Boasman 
H.R. Lodder 

 

Attachment(s):  

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

 

Cc:  

- Council of Ministers Sint Maarten 

- Parliament of Sint Maarten 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:director@integritychamber.sx
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1 Introduction 

There have been several studies1 conducted in Sint Maarten regarding the status of integrity within 

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

integrity within Government.  

It has been five to eight years since the publication of the above-mentioned integrity studies. And 

although the validity and recommendations of those studies are still of great importance, it cannot 

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

In order to gain an understanding about the current integrity infrastructure on Sint Maarten, the 

Integrity Chamber decided to conduct a Baseline Integrity Measurement in the form of a Quick Scan 

of the different ministries.  

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

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

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

of, and compliance to the current integrity infrastructure.  

This report outlines the results of the Quick Scan within the Ministry of Justice. Chapter 2 discusses 

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

infrastructure and the organisational elements observed within the Quick Scan. In subsequent 

chapters, the results, and findings of the Ministry of Justice and certain specific executing agencies 

are presented, with lastly, the conclusions of the Quick Scan and brief recommendations.   

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

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

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

integrity system assesment (2015). 
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2 Quick Scan Purpose and Methodology 

 

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

current integrity infrastructure of the Government of Sint Maarten and the most significant 

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

integrity infrastructure. 

The integrity infrastructure consists of two aspects. The first direct integrity-related aspect includes 

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

the administrative body. The second indirect integrity-related aspect are all the additional elements 

necessary for the fulfilment of organisational objectives.  

 

2.2 Methodology 
The main tools or instruments utilized during the execution of the Quick Scan were interviews 

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

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

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

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

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

The Integrity Chamber met with the Minister of Justice, heads of the executing agencies, and policy 

advisors within the Ministry of Justice. Every respondent attended two meetings and were 

interviewed by two persons of the Integrity Chamber. This was done to ensure uniformity and 

sustainability within the process, and consistency during the data collection and analysation.  

 

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

challenges; it is not a comprehensive study. Furthermore, not all of the executing agencies within 

the Ministry were approached. This also results in reduced data due to the restricted number of 

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

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

comprehensive it provides vital information, as the most pressing and urgent needs are presented.  
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3 Integrity Infrastructure  

An adequate integrity infrastructure within the administrative body is vital to personal and 

organisational compliance and integrity. It also fosters trust and solidifies social cohesion among 

citizens.  

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

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

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

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

Several organisational elements have been recognized as necessary for an effective and efficient 

fulfilment of organisational objectives of the executing agencies; elements such as, the values and 

norms of the executing agency, the prevailing organisational culture, organisational stability, the 

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

various stakeholders, etc.  

Within the Ministry of Justice, the following top two (2) organisational elements were observed: 

 Organisational Stability.  

 Material and Human Resources. 

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

detailed. 

 

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

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

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

the case, the potential for integrity-related misconducts present itself.  

Awareness of the applicable legal and regulatory framework is also key. Without awareness, 

employees will be unaware of their duties and obligations and will not behave or perform their 

duties in a manner consistent with the legislation, regulations, and values of the executing 

agency. Awareness is not only necessary for the employees, but for the clients/customers. This 

helps the promotion of organisational integrity. 

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

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

behaviour. In addition, without awareness, taking the relevant and necessary measures would 

prove difficult in the case of non-compliance. Employees must continuously be reminded of the 

existence of and/or changes to the applicable legal and regulatory framework. 

 

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

and preventing the risk for integrity misconduct if certain organisational elements are not in place. 

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

fulfilment of the organisational objectives of the organisation.  
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3.2.1 Organisational Stability 
Organisational stability is an element that determines an employees’ ability to execute their 

functions in an efficient and effective manner. It provides employees with a sense of confidence, 

security, and optimism during times of changes in the workplace, which, in turn, allows employees 

to remain calm and rational, and easily adapt to circumstantial changes. An unstable organisation, 

contrarily, has profound consequences for employees’ behaviour and performance. Instability within 

a ministry or an executing agency can be caused by political instability, economic instability (e.g. 

COVID-19/Hurricanes) and frequent staff changes. Organisational instability can lead to an 

environment where misconducts can easily take place, in some cases unnoticed and/or without any 

consequences. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

material resources.  
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4 General Findings of the Ministry of Justice 

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

Chamber approached the following four (4) executing agencies within the ministry: 

 The Sint Maarten Police Force  

 The Immigration and Border Protection Services 

 The National Detectives Agency 

 The Point Blanche Prison and House of Detention2  

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

within the Ministry and the executing agency that cause or may cause integrity risks. Information 

was also gathered on the possible cause of the challenges and the way these challenges are solved, 

prevented, or otherwise dealt with. The respondents also provided the Integrity Chamber with the 

laws and regulations specific to the Ministry and the executing agencies.  

This report and the findings of the Integrity Chamber are divided into the legal and regulatory 

framework and the awareness thereof, and the existing organisational elements that were found 

during the analysis of the data collected. In this chapter and in the following, the general findings of 

the Quick Scan within the Ministry of Justice, along with a synopsis of the findings per selected 

executing agency are discussed. The specific findings per executing agency can be found in the 

annexes. 

 

4.1 A Comprehensive Legal and Regulatory framework 
The information presented below should be read as follows: The bold text indicates the 

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

below.  

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

Ministry of Justice in general: 

 The existence of a comprehensive legal and regulatory framework, with few key missing 

legislation and regulations and a diverse availability of integrity-specific infrastructure. 

Within the Ministry of Justice, there is a comprehensive legal and regulatory framework in place. 

There is the National Ordinance Substantive Civil Servants Law, the Code of Conduct, the 

Employee Handbook, and regulations containing the legal positions, duties, rights, and 

responsibilities. However, key legislation, such as the function books of some of the executing 

agencies within the Ministry of Justice, are not yet in place. The incomplete function books are a 

serious threat to the integrity of the various executing agencies, as stated by respondents. 

Incomplete function books are mentioned as one of the main causes of lower salaries for 

employees. These employees may become more susceptible to bribes and other forms of 

corruption. The Ministry of Justice is, however, in the process of finalizing a function book that 

specifically caters to the employees of the Justice Ministry and the system of ranks specific to 

the Ministry.  

 

                                                           
2 The Point Blanche Prison and House of Detention consists of a ‘binnen-regime’ (Point Blanche) and the ‘buiten-regime’ 

(Miss Lalie Juvenile Rehabilitation Center and the Philipsburg and Simpson Bay Holding Cells. Only the binnen-regime was 

analysed in this scan. 
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Regulations that are missing include regulations concerning data usage, data protection and 

data sharing, along with other pertinent integrity-related regulations, such as regulations on 

integrity guidelines or rules, integrity trainings or workshops.  

See Annex E for the current integrity-related legal and regulatory framework that is applied 

within the Ministry of Justice. 

 

While integrity within the various executing agencies is seen as vital, integrity issues are not 

always immediately addressed. Many of the respondents stated that integrity is discussed only 

when there is a reason for it, e.g. at the start of employment, when there are irregularities or 

(rumoured) occurrences of misconduct, or other integrity-related issues on the work floor. 

 

 The LIOL as provisioned is not applicable to all the executing agencies within the Ministry 

of Justice. The LIOL is the National Ordinance on the Structure and Organisation of the 

National Government3. The LIOL provisions the structure, tasks, and activities of the civil 

service. According to the LIOL, all executing agencies report directly to the Secretary-General 

for their tasks. However, in practice this is not always compatible with other laws and 

procedures. Law enforcement agencies receive instructions and report directly to the Attorney-

General or the Minister of Justice. As specific information obtained during operations can be 

considered sensitive, its distribution is limited, to prevent the misuse of information.  

 

 The general governmental remuneration system does not take in account the 

circumstances of some of the executing agencies within the Ministry of Justice. The Ministry 

of Justice is the only ministry with executing agencies that are authorized to carry weapons, 

such as the Sint Maarten Police Force. These executing agencies operate according to ‘rank’. 

Some employees begin at the agency’s lowest rank and based on their service and their years of 

experience, they can be promoted in rank and responsibility. However, the general 

remuneration system does not reflect the promotion within the ranks. This leads to frustration 

among employees. 

 

 Enforcement and compliance to the legislation and regulations is not consistent within the 

Ministry. While legislation and regulations specific to law enforcement agencies are generally 

adhered to and complied with, respondents stated that general legislation and regulations are 

enforced in a less strict manner, or its enforcement is not a task of the executing agency or falls 

outside of the scope of the responsibilities of the agency. For instance, there is less enforcement 

and compliance to overtime or sick-leave regulations.  

 

 The respondents were not familiar with the previous integrity-related studies and their 

results. The respondents further stated that they were unaware of the contents of the previous 

integrity related studies that took place within the period 2014-2016 and were also unaware of 

any other integrity studies conducted afterwards, with the exception of a current study being 

conducted of all of the police forces within the Kingdom. Lastly, they were unaware of any of 

the recommendations of the integrity studies being implemented within the Ministry. There is 
                                                           
3 Landverordening Inrichting en Organisatie Landsoverheid (AB 2010, GT no. 6) 
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also a notable lack of risk-assessments occurring within the agencies which results in 

unawareness concerning their most vulnerable functions and infrastructure.  

 

 No integrity trainings since 2014. The respondents recognized a need for regular integrity 

trainings and/or workshops. All the respondents indicated that integrity is a vital part of their 

agency, and there have been several initiatives taken to ensure integrity, however the execution 

of training activities to imbed the importance of integrity in the executing agencies is still 

limited. The last trainings specifically on integrity occurred in 2014. 

 

4.2 Organisational Stability  
The results of the Quick Scan revealed the following about the organisational stability within the 

Ministry of Justice in general: 

 Inconsistent governing. Since 10-10-10, there has been a change in Government approximately 

every 14 months. This frequent change in Government has led to organisational instability, 

according to the respondents. Every sitting Government establishes their own governing 

program/goals which can change the priorities of the ministry. The frequent change also causes 

a lack of consistency in the objectives, and a lack of consistency in the performance of some of 

the core processes and procedures necessary for the effective functioning of the Ministry. 

 

 Inability to execute long-term plans. The instability of Government also hampers the ability to 

plan and execute long-term goals by the Ministry. Plans that were previously agreed to or being 

worked on are often not followed through or put on hold. This has had profound consequences 

on employees’ performance and behaviour, a lack of motivation, a lack of direction and lack of 

respect for leadership.  

 

 Lack of organisational cohesion. There are various executing agencies within the Ministry of 

Justice. Although, these individual agencies work well together to ensure the achievement of 

certain goals, there appears to be a disconnect in the communication between the Ministry and 

these executing agencies, due to the frequent change in Government. Vital information, 

processes, and procedures are often not shared. Currently more effort is being made to operate 

within the existing procedures. For example, ensuring that any HR changes made within the 

various executing agencies are first advised upon and approved by the HR department, before it 

is adopted into the executing agency. 
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4.3 Material and Human Resources 
The following information was obtained about material and human resources within the Ministry of 

Justice in general. This is a more detailed list, as the lack of material and human resources is 

observed as a daily limitation within the Ministry. 

4.3.1 Human resources 

 Understaffing. This is a prevailing concern. Understaffing hampers the effective and efficient 

execution of the tasks and objectives of the executing agencies. When there is understaffing, 

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

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

make it difficult for employees to take vacation leave.  

Understaffing can also lead to undesired behaviour, such as cutting corners, which can lead to 

bad working habits. It can also result in a lack of consequences as the primary concern is 

ensuring that there is sufficient staff, e.g. to complete a shift. In addition, understaffing has led 

to several persons performing multiple functions within the Ministry. Persons fulfilling multiple 

functions, may not be able to execute each function to the best of their ability, and the 

combination of functions can sometimes lead to a conflict of interest.  

 

 Vulnerable functions held for lengthy periods. Some employees tend to occupy the same 

position for lengthy periods. The longer an employee occupies a certain position, the more 

knowledge that employee may have of the processes and procedures necessary to execute the 

function. However, that also means that the possibilities for knowing the loopholes within the 

procedures are greater, which can increase the risk of misconduct. In cases of vulnerable 

functions, the rotation of staff would lessen the risks of integrity-related misconducts. 

 

 Limited training opportunities. Respondents stated that staff often do not have enough 

opportunities for refresher trainings and/or other trainings to improve or enhance their work. 

Training can provide knowledge of the latest developments or updates to the legal and 

regulatory framework. They can lead to better judgement and decision-making which in turn 

can lead to less misconducts.  

 

 Employees in “acting” or temporary positions for extended periods. There are several 

employees placed in acting positions that are meant to be held for a temporary period. 

However, in many cases the positions are not filled, leaving employees in acting positions for 

extended periods. This long-term placement of employees into temporary positions can lead to 

uncertainty and leave the position vulnerable to possible political influence. As mentioned 

previously, having dual functions can also lead to one or both functions not being executed 

properly. In cases where the employees are simultaneously executing their acting function and 

their primary function it may also lead to a conflict of interest.  

 

 Employees displaying undesirable behaviour are difficult to remove or discipline. The 

Ministry of Justice is responsible for safety and the public order of society. The employees 

should therefore always display integrous behaviour, as they are role models within the 

community. However, based on the information provided, there seems to be insufficient 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer 21                                           Datum: 17 september 2021 

   P a g i n a  | 93 
 

possibilities to (permanently) remove employees from a position when undesirable behaviours 

are repeatedly displayed. While the possibility of administrative leave is utilized, the possibility 

for more severe sanctions, or even termination, is extremely difficult and can take years. There 

is also a perceived reluctance with making decisions pertaining to employee’s behaviour. The 

department of HR previously applied the “no-work no-pay policy”, particularly in cases of 

misuse of the Sick Leave Policy, however, they have stopped utilizing this possibility, unless 

such requests are signed by the Minister. This limits the authority of the heads of the various 

executing agencies to discipline employees. 

 

 Demotivated employees. There is a lack of motivation among several employees. Different 

reasons for this were mentioned during the interviews. The general lack of material and 

financial resources, low salaries, limited possibilities for career growth, being unfit for a 

function, placement in temporary or acting positions, all serve as demotivators for employees. 

Demotivated employees are more likely to display undesirable behaviour. 

 

 Several role model and vulnerable functions. Several functions within the executing agencies 

can be categorized as vulnerable and/or role model functions. Vulnerable functions are at a 

higher risk of bribery, misuse of authority, etc. This can lead to a higher risk of undesired 

behaviour and integrity misconducts. Acts of misconduct can taint not only the employee 

involved, but the entire executing agency. Employees with high integrity risks are often 

decision-makers, employees with frequent client contact, or with low salaries. The vulnerability 

increases in an environment with understaffing, and in an environment of non-compliance or 

non-enforcement.  

 

 Limited possibilities for reporting misconduct. There is no specific procedure for reporting 

misconducts within the ministry, which is a requirement based on Article 84 of the LMA. There 

are currently also no appointed Confidential Advisors as provisioned in Article 82 and 83 of the 

LMA. The Integrity Chamber has recently published an advice on the implementation, role, 

responsibilities, and tasks of the Confidential Advisor. This advice can be found on the website4 

of the Integrity Chamber. 

 

Because there are limited formal possibilities for reporting misconduct, various executing 

agencies utilize an informal process of misconduct reporting. Within this process, misconduct is 

reported directly to managers, with procedural steps varying per executing agency. This, 

however, does not cover situations where the misconduct involves a manager or when the 

manager and the employee have a strained working relationship, etc.  

 

In the absence of a specific reporting procedure, the Minister is currently establishing an 

“Internal Affairs Committee”, which will handle all complaints within and against the Ministry.  

 

                                                           
4 www.integritychamber.sx 
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4.3.2 Material resources 

 Improper housing and other facilities. Some of the buildings being utilized are in need of 

repair or expansion. Some have not been fully repaired following the devastation of Hurricane 

Irma. Furthermore, there are a number of executing agencies that require more space to fulfil 

organisational objectives. Other facilities necessary for fulfilling primary and secondary 

organisational tasks are lacking. Examples include uniforms, impound space for vehicle storage 

or towing, and employee parking.  

 

 IT hardware and software. The respondents complained of a lack of sufficient/reliable IT 

hardware (computers, telephones, etc.) and software (organisation-specific databases) for the 

effective execution of their tasks and objectives. 

 

 Transport. Many of the respondents representing the executing agencies report lacking a 

suitable quantity of vehicles which are necessary for the effective execution of their tasks and 

objectives.  
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5 Synopsis of Findings of the Executing Agencies  

This chapter provides a synopsis of the findings specific to the selected executing agencies.  

A more detailed look at the challenges and limitations of the executing agencies and the 

observations of the Integrity Chamber can be found in Annexes A – D. 

 

5.1 The Sint Maarten Police Force 
The Sint Maarten Police Force has a comprehensive legal and regulatory framework in place, that 

details the mandate of the executing agency and the roles, and responsibilities of their employees. 

Respondents stated that after the reorganisation that took place because of 10-10-10, the executing 

agency seems to have fallen slightly behind in comparison to other Police Forces in the Kingdom. The 

agency, however, appears to actively strive to fill the gaps by emphasizing (in)formal processes and 

procedures, awareness of the current framework, active pursuit of the mandate given to the agency, 

and enforcement when faced with non-compliance. 

Challenges faced by the Sint Maarten Police Force are understaffing, demotivated staff, incomplete 

regulations and a lack and shortage of proper housing and facilities. Some of these challenges are 

due to financial constraints. One of the integrity risks of the executing agency are the low starting 

salaries for junior officers which make them more vulnerable. This may lead to a need for them to 

perform (questionable) secondary activities for extra income or increase their risk for bribery or 

other unprincipled behaviour. 

 

5.2 The Immigration and Border Protection Services 
The Immigration and Border Protection Services does not have an extensive legal and regulatory 

framework, according to the respondents. While the framework that governs working processes is 

present and applicable, there are regulations lacking, that specifically determine the behavioural 

standards of the organisation. The agency, however, utilizes several informal integrity-related 

processes and procedures to avoid undesirable behaviour based on its organisational values. 

Procedures include temporary internal transfer within the executing agency. It has been stated that 

the agency has also taken the initiative to provide the staff with training in the applications of the 

laws governing the admittance and expulsion of applicants as well as on the guidelines.  

 

Integrity risks that were mentioned include the lack of a functioning Compliance Department within 
the agency (an internationally recognized necessity), and employees in vulnerable functions that 
come into frequent contact with the public. These employees are the most susceptible to 
committing integrity breaches due to the lack of proper training and courses to upgrade their skills 
and knowledge.  
 

5.3 The National Detective Agency 
Respondents stated that the National Detective Agency has an extensive legal and regulatory 

framework. The executing agency not only adheres to general Ministerial or governmental 

provisions, but also quite a few agency-specific regulations. In addition, informal processes and 

procedures play a significant part in the working environment and behaviour of the employees. 

Processes such as the ‘Welcome Package’, provide new employees with the prevailing framework. In 
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that regard, the awareness of the framework plays an essential role. The awareness of integrity also 

plays a role during the three (3) month introductory mentoring process.  

 

There are some material and human resource challenges within the executing agency that, if not 

addressed, can lead to integrity risks. Financial constraints play a significant role in the challenges 

that this agency is experiencing. There are challenges concerning proper housing (building is in need 

of repair), other facilities, transport and understaffing to name a few. Of all the challenges, the 

respondents stated that understaffing is the most pressing, as it sometimes leads to employees 

laying aside their primary functions to assist with other tasks or to assist in another department 

within the executing agency. As it is a small agency, this may lead to a conflict of interest when 

understaffing requires an employee or manager to execute multiple tasks and/or functions. 

 

5.4 The Point Blanche Prison and House of Detention 
The Point Blanche Prison and House of Detention consists of a “binnen-regime” (Point Blanche) and 

the “buiten-regime” (Miss Lalie Juvenile Rehabilitation Center and the Philipsburg and Simpson Bay 

Holding Cells. Only the “binnen-regime” was analysed for the purpose of this scan.  

 

The Point Blanche Prison and House of Detention has a comprehensive legal and regulatory 

framework in place, with national, Ministerial, and agency-specific legislation and regulation, 

according to respondents. 10-10-10 has caused a sharp decline in the quality of the prison. The 

requests of the executing agency are not met, due to the varying priorities of the various 

Governments. This instability has had an adverse effect on the functioning of the agency, its 

processes, and operations and more specifically, the management and staff. Financial constraints are 

causing severe organisational challenges: there is understaffing (staffing capacity is at 70% while 

prison capacity is at its max), a lack of training and refresher courses (for staff as well as inmates), 

demotivated staff, vulnerable functions within the executing agency, improper housing and facilities, 

and lack of transport. The dilapidated state of the prison building has resulted in unhealthy and 

hazardous working conditions. These challenges can lead to a working environment that is prone to 

integrity risks. 

Despite these challenges, the executing agency recognizes integrity as a vital component and an 

atmosphere of informal social control is encouraged within the agency.  
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6 Conclusions 

The purpose of the Quick Scan was to determine what is in place as it relates to the integrity 

infrastructure as well as the most significant bottlenecks, challenges, and areas for improvement 

within the Ministry of Justice. The integrity infrastructure consists of the legal and regulatory 

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

elements (organisational stability and material and human resources) necessary for the fulfilment of 

the organisational objectives. 

 

Legal and Regulatory framework 

In observing the comprehensiveness of the legal and regulatory framework, it was determined that, 

barring the absence of a few key pieces of legislature and a specific framework detailing the manner 

in which integrity within the Ministry should be approached, the Sint Maarten Police Force, the 

National Detective Agency and the Point Blanche Prison and House of Detention all have a mostly 

complete legal and regulatory framework in place to fulfil their duties and objectives. In addition to 

the National Ordinance Substantive Civil Servants Law (LMA), there are various laws and regulations, 

such as Codes of Conduct, the Employee Handbook, and various agency-specific policies and 

procedures (see annexes). These regulations contain legal positions, duties, rights, and personal and 

organisational responsibilities. The missing legislation include the function books for the Ministry, 

regulations concerning data usage, data protection and data sharing, and regulations on integrity 

guidelines or rules. There is also a lack of integrity trainings and workshops, limited possibilities for 

reporting misconduct, and the absence of Confidential Advisors, as advised upon by the Integrity 

Chamber.  

The Immigration and Border Protection Services also has most legislation and regulation regarding 

work processes in place, however, some appear to be outdated and need to be reviewed and 

adjusted. Regulations meant to specifically determine behavioural standards are lacking.  

 

Informal processes and procedures, based on the moral codes or principles of the executing agencies 

also make up the framework of the Ministry and play a vital role in ensuring proper behaviours that 

have not been formally established. However, as most of the integrity-related frameworks are based 

on moral codes or principles, they are less imbedded into the functioning of the executing agency 

than the formal framework. The executing agencies do address misconducts, however, this is on an 

ad-hoc basis when a (rumoured) misconduct takes place. All respondents indicated that integrity is 

important for their organisation, however the structural implementation is lacking.  

 

Organisational Instability  

Based on the interviews, organisational instability is being experienced within all the executing 

agencies. The frequent change in Government affects the long-term goals and objectives of the 

executing agencies, the understanding of the specific operations of the agencies, and leads to 

demotivation among employees. Economic and political instability, coupled with the varying 

governing methods of the different ministers, has also led to an environment where misconducts 

can go unnoticed and/or take place without any consequences. 

A shortcoming within the Ministry, also caused by frequent changes in Government/higher 

management, is the mostly autonomous workings of the executing agencies. As a result, legislation, 
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regulations, and certain knowledge and experiences are not shared. When there is an overlap in 

tasks or duties of the agencies, not sharing pertinent information or work processes is inefficient.  

Despite this lack of organisational cohesion between the executing agencies within the Ministry and 

the Ministry itself, the executing agencies individually try to cooperate when there is a need for each 

other’s expertise/services. 

 

Human and Material Resources  

One of the biggest risks to the integrity of the organisation is the challenge being faced as it pertains 

to material and human resources. The respondents of all agencies complained of understaffing, 

limited training for employees, buildings in need of repair or a lack of proper housing and facilities, 

and lack of transport. These shortcomings have led to unhealthy work environments, the potential 

inability to execute and complete basic tasks, and uncertainty among employees. The employees of 

the executing agencies have, however, grown resourceful in finding ways to deal with these 

challenges so that the work can continue, and negative consequences can be avoided. 

Organisational resources are shared when possible and temporary internal transfers are utilized to 

avoid possible integrity risks. However, no matter how effective and resourceful these methods 

appear to be, they are only a temporary fix. An active plan is needed to resolve these challenges.  
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7 Brief Recommendations  

The Integrity Chamber hereby offers the following brief recommendations to curb the most pressing 

integrity risks occurring within the executing agencies as it pertains to the following elements: 

 

Legal and Regulatory Framework 

 Allow for a governmental remuneration system that takes the circumstances of the executing 

agencies within the Ministry of Justice into account.  

 Attach an explanation to the LIOL of the Ministry of Justice (adjust the explanatory 

memorandum of the LIOL) as necessary to reflect the actual working of the executing agencies 

within the Ministry to avoid agencies operating in conflict with the legal and regulatory 

framework.  

 Ensure the continuous availability of the legal and regulatory framework for all executing 

agencies and employees in digital or physical form.  

 Ensure awareness of integrity by the accessibility of the legal and regulatory framework and 

providing staff with frequent trainings and refresher courses. 

 Facilitate discussions on integrity-related matters and integrate said discussions into the 

organisational culture.  

 Appoint Confidential Advisors (see Integrity Chamber Advice on the Confidential Advisor May 

2021). 

 

Organisational Stability  

 Work towards consistent management: allow the heads of the various executing agencies 

within the Ministry to establish a management program for the Ministry of Justice, that is not 

dependent on any one Minister, and will not be derailed in case of a change in Government.  

 Establish and maintain organisational cohesion by forming small steering committees meant to 

stimulate cooperation between the agencies.  

 

Material and Human Resources  

 Lessen the various human resource deficiencies by reprioritizing staffing and training courses 

for employees, along with the possibility for staff rotation or transfer.  

 Lessen the various material resource deficiencies by encouraging the sharing of organisational 

resources when possible.  
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8 Annex A: Specific Quick Scan Findings of the Sint Maarten Police Force 

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

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

below. 

 

8.1 The Legal and Regulatory Framework 
The results of the Quick Scan revealed the following about the legal and regulatory framework of the 

Sint Maarten Police Force: 

 General and specific legislation and regulations are in place. Legislation such as the “Rijkswet 

Politie”, applicable to all police forces within the Kingdom, and regulations pertaining to the 

policies, protocols, and procedures of the Police Force are in place. Once regulations are 

approved, they are made available to law enforcement officers via their mobile devices, 

according to respondents. There have also been components of compliance set in place. One 

such example is the Police Force Internal Affairs Department, which is tasked with investigating 

all complaints made against an officer, whether it was made internally are externally.  

See Annex E for the applicable legal and regulatory framework of the Sint Maarten Police Force. 

 

 Informal processes/procedures based on organisational values. Within the executing agency, 

an environment of informal social control is encouraged. Respondents stated that employees 

are encouraged to observe and correct inappropriate working behaviours of their colleagues. 

There is also a briefing and debriefing that occurs before and after employee shifts, where 

regulations, the duties and obligations of the officers, and occurrences during their shift are 

discussed.  

 

 Performance reviews. The performance and compliance of the Sint Maarten Police Force is 

reviewed by the “Voortgangscommittee” (Progress Committee); a committee established after 

10-10-10. The “Raad voor de Rechtshandhaving” (Law Enforcement Council) also reviews the 

Sint Maarten Police Force.  

 

 There is firm enforcement of the legal and regulatory framework. The respondents stated 

that the executing agency appears to be firm in its enforcement of the legal and regulatory 

framework and is particularly firm in its application as it pertains to conflict of interest due to 

secondary activities, especially for officers that are experiencing financial hardships. To prevent 

misconducts and other integrity-related issues, the executing agency frequently repeats the 

rules and ensures the presence and availability of regulations (processes, policies, procedures) 

meant to curb misconduct.  
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8.2 Organisational Stability 
The results of the Quick Scan revealed the following about the organisational stability of the Sint 

Maarten Police Force: 

 Changes since 10-10-10 have resulted in a less efficient Police Force. The Sint Maarten Police 

Force has a clear mandate. Before 10-10-10, the mandate of the Sint Maarten Police, its 

processes and procedures, were dictated by the former Netherlands Antilles. After 10-10-10, 

these responsibilities became a national responsibility, and a reorganisation of the entity took 

place, including changes to legislation after the country gained its autonomy. However, this 

reorganisation resulted in regulations (LIOL) that were not fully compatible with the execution of 

their objectives. This has produced a gap between the expectations from, and the working 

reality of the executing agency, in comparison to other national police forces within the 

Kingdom, according to the respondents. This gap is proving difficult to close. Agreement made 

within the Kingdom also indicated that the police forces within the Dutch Caribbean should be 

trained in the same fashion, so that they can work on the islands interchangeably. This is 

currently difficult because of lack of training and financial resources. The frequent change of 

government and Ministers with varying perspectives and goals, and new to the specific 

operations of the executing agency, exacerbate this situation. The effect of the above is stronger 

because of the long wait for the finalization of various organizational decisions. 

 

8.3 Material and Human Resources  
The results of the Quick Scan revealed the following about the material and human resources of the 

Sint Maarten Police Force: 

 Challenges regarding material resources. The Sint Maarten Police Force is currently 

experiencing the following challenges as it pertains to material resources: an incomplete 

function book and lack of proper housing (building in need of repair and expansion for additional 

classrooms) and other facilities (impound lots for towing/storage, parking for employees, 

uniforms, etc.). The negative effects of this are strongly noticed within the organisation. 

 

 Challenges regarding human resources. The Sint Maarten Police Force is currently experiencing 

the following challenges as it pertains to human resources: understaffing and demotivated staff.  

The lack of these resources has proven to be a hamper the proper operation of the executing 

agency, and therefore the proper execution of their mandate. However, based on the 

information provided, a great risk to the integrity of the executing agency are the low starting 

salaries for junior officers. Junior officers are the most vulnerable within the agency due to the 

relatively high cost of living on the island. This leads to a need to perform renumerated 

secondary activities that may or may not be compatible with their function as a police officer. 

The effect of this situation does not seem to be fully recognized. 
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9 Annex B: Specific Quick Scan Findings of the Immigration and Border Protection Services  

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

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

below. 

 

9.1 The Legal and Regulatory Framework 
The results of the Quick Scan revealed the following about the legal and regulatory framework of the 

Immigration and Border Protection Services: 

 General and specific legislation and regulations are lacking. The Immigration and Border 

Protection Services has a framework governing working processes such as, the conditions for 

entry, residence, etc. In its analysis of current working procedures, the respondents determined 

that a revision of certain legislation and regulations, such as the current immigration admission 

conditions, are necessary, and they are currently working on producing new regulations. 

Regulations meant to specifically determine the behavioural standards of the employees of the 

Immigration and Border Protection Services are lacking, such as a Code of Conduct, specific to 

the needs of the executing agency.  

The National Ordinance Substantive Civil Servants Law (LMA), the Code of Conduct for the 

Ministry of Justice, and other policies are also applicable to the Immigration and Border 

Protection Services. See Annex E for the applicable legal and regulatory framework of the 

Immigration and Border Protection Services. 

 

 Informal processes/procedures based on organisational values. There are a number of informal 

processes being utilized within the executing agency, according to respondents. New processes 

that are deemed beneficial to the efficient operation of the agency are habitually established, 

introduced, and explained to the staff. Unofficial reporting procedures are also occasionally 

utilized. One such informal procedure is the possibility of a temporary internal transfer within 

the executing agency. This may be utilized in the case of a potential integrity risk. An employee 

may be transferred from one department within the executing agency to the other, if it has been 

determined that the current placement of the employee is an integrity risk or challenge to the 

employee and/or the agency. The informal processes within the executing agency are 

intermittently reviewed and updated to prevent (integrity) issues. 

 

 Awareness of the legal and regulatory framework and integrity plays vital, but limited, role. 

Within the Immigration and Border Protection Services, awareness of the framework and 

integrity also plays a vital role during the entire application, selection, and training process, 

however the topic of integrity is not broached on a day-to-day basis, based on information 

provided in the interviews. It is however discussed, if there are rumours circulating, or if 

misconduct or other integrity-related issues have occurred. The initiative has also been taken to 

provide the staff of certain departments within the executing agency with courses in law when 

necessary. 
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 Compliance Department of the executing agency not functioning properly. The Compliance 

Department, despite being a component necessary to ensure that the existing legal and 

regulatory framework is upheld and enforced, is not functioning to its capacity. Attention should 

be paid to this department, as non-compliance play a role in the occurrence of integrity issues or 

misconducts.  

 

9.2 Organisational Stability 
Results of the Quick Scan revealed the following about the organisational stability of the Immigration 

and Border Protection Services: 

 Organisational instability affecting the execution of long-term goals or objectives. Each 

Minister has a different perspective on the country’s immigration conditions which leads to 

inconsistent application and approval of immigration requests. This inconsistency often leads to 

applicants appealing decisions made by the Immigration and Border Protection Services. 

 

 Cooperation with other executing agencies within the Ministry. The Immigration and Border 

Protection Services works collectively with other executing agencies within the Ministry as 

required (Sint Maarten Police Force and Point Blanche House of Prison and Detention). Within 

these processes, vital information, processes, and procedures, along with various material and 

human resources are shared, as necessary.  

 

9.3 Material and Human Resources  
Results of the Quick Scan revealed the following about the material and human resources of the 

Immigration and Border Protection Services: 

 Challenges regarding human resources. The executing agency is experiencing the following 

challenges as it pertains to human resources: lengthy duration of the fulfilment of functions, the 

lack of properly trained staff, employees in long-term ‘acting positions’ and employees in 

positions that they are unfit for. Incomplete function books, demotivated staff due to limited 

career opportunities, and insufficient possibilities to remove/discipline employees displaying 

undesirable behaviour are also issues.  

 

 Functions executed by the same person for lengthy periods. One of the greatest risks to the 

integrity of the executing agency appears to be employees that have been operating in 

vulnerable functions for a lengthy period of time and have daily contact with the public. These 

employees are the most susceptible to integrity misconducts, such as to bribery. Also, the longer 

an employee occupies a certain position, the more knowledge that employee has of the 

loopholes in processes and procedures. This increases the risk of misconduct within the agency.  
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10 Annex C: Specific Quick Scan Findings of the National Detective Agency 

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

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

below.  

 

10.1 The Legal and Regulatory Framework 
The results of the Quick Scan revealed the following about the legal and regulatory framework of the 

National Detective Agency: 

 General and specific legislation and regulations are in place. The National Detective Agency 

appears to have an extensive legal and regulatory framework in place. There is the National 

Decree governing the National Detective Agency, a Code of Conduct specific for the executing 

agency, the “Rijkswet Politie”, instructions from the Attorney-General, and procedures and 

policies provisioning the legal rights of the employee and the executing agency, as wells as data, 

employee confidentiality, and other work procedures. There is also an Application and Selection 

committee that evaluates the integrity of applicants and the processes governing the use of the 

shared information database. A part of the selection process is the security screening by the 

National Security Service. According to respondents, the executing agency is also firm in its 

enforcement of the legal and regulatory framework, as (potential) cases of misconduct are 

immediately discussed and swiftly handled. 

See Annex E for the applicable legal and regulatory framework of the National Detective Agency. 

 

 Informal integrity-related processes/procedures based on organisational values. According to 

the respondents of the executing agency, there is also a culture of strong organisational norms 

that are not always in writing. These norms are shared during the three (3) month mentoring 

program at the start of employment. Further informal processes are also the informal reporting 

system in the case of suspected misconduct.  

 

 Awareness of the legal and regulatory framework. As with the Immigration and Border 

Protection Services, awareness of the framework and integrity also plays a vital role during the 

entire application, selection, and training process. The National Detective Agency has created a 

“Welcome Package” for new employees that contain the National Ordinance, the Code of 

Conduct, and the other policies and procedures that govern the executing agency. It is also 

discussed with new employees what is expected of them in terms of integrity, and norms and 

values of the executing agency are communicated orally. Integrity is discussed on an ad-hoc 

basis and ‘one-on-one’ with a specific employee when necessary. It is also not a part of the 

current evaluation cycle, based on information provided in the interview.  
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10.2 Organisational Stability 
Results of the Quick Scan revealed the following about the organisational stability of the National 

Detective Agency: 

 Instability in leadership. Frequent changes in management creates instability in the executing 

agency. Management is responsible for establishing organisational norms and values. When 

norm and values differ per manager, it causes inconsistencies in organisational standards and 

affects the employee’s ability to determine and adhere to acceptable work floor behaviour.  

 

 Cooperation with other executing agencies within the Ministry. As it pertains to the 

collective workings of the various executing agencies within the Ministry, respondents reported 

the presence of organisational cohesion; that, when necessary, the various executing agencies 

within the Ministry were cooperative and that collective efforts were made in the fulfilment of 

Ministerial objectives. However, the agency also reported that cooperation with various 

executing agencies outside of the Ministry proved to be more difficult, especially when 

information was being requested.  

 

10.3 Material and Human Resources  
Results of the Quick Scan revealed the following about the material and human resources of the 

National Detective Agency: 

 Challenges regarding material resources. The National Detective Agency is experiencing the 

following challenges as it pertains to material resources: incomplete function books, proper 

housing (building in need of repair) and facilities, transport, IT hardware and software. These 

challenges are caused primarily by the lack of financial resources. 

 

 Challenges regarding human resources. The National Detective Agency is experiencing the 

following challenges as it pertains to human resources: understaffing, training and refresher 

courses for the staff, and the existence of vulnerable and role model functions within the 

executing agency. A great risk to the integrity of the agency is understaffing. There seems to be 

a lack of capacity, which results in there being inadequate employees to properly execute their 

tasks. This sometimes leads to employees laying aside their primary functions to assist with a 

certain task or to assist in another department within the executing agency. This presents the 

risk of a conflict of interest.  
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11 Annex D: Specific Quick Scan Findings of the Point Blanche Prison and House of Detention 

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

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

below. 

 

11.1 The Legal and Regulatory Framework 
The results of the Quick Scan revealed the following about the legal and regulatory framework of the 

Pointe Blanche Prison: 

 General and specific legislation and regulations are in place. The Point Blanche Prison has 

various regulations standardizing behaviour and promoting integrous values of the executing 

agency, such as, the House Rules for Convicts, “Bepaling gedetineerden”, employee instructions, 

and the reporting system for heads of executing agencies. There is a Code of Conduct specifically 

for the agency and the values of the agency (integrity, honesty, responsibility, etc.) are also 

displayed within the agency and serves as a daily reminder for employees.  

See Annex E for the applicable legal and regulatory framework of the Pointe Blanche Prison. 

 

 There are various reporting procedures in the event of misconduct or non-compliance. 

Within the regulation detailing employee instructions, there is an obligation to report and a 

formal reporting procedure for employees that suspect integrity issues or potential misconduct. 

There is also a reporting system for heads of departments within the executing agency, where 

they are requested to write a report to the director. The director then communicates verbally 

and in written form with the employee. If needed, the report then goes to HR to finalize the 

consequences. 

 

 Informal processes/procedures based on organisational values. There is the possibility for 

transfer to another department within the executing agency in the case of a potential integrity 

risk, according to respondents. There is also informal social control on the work floor and 

immediate consequences when dealing with possible integrity issues among the guards. 

 

 Awareness is essential yet limited. A lack of integrity ensures a lack of control within the 

executing agency. Therefore, integrity, especially among the correctional officers, is essential. 

Though seen as vital to its operations, integrity is not discussed within the workplace as a 

general awareness measure and is instead discussed when there is a specific need or rumours of 

misconduct.  

 

 Ineffective HR processes. While the enforcement of integrity issues or misconduct are swiftly 

handled within the executing agency, the necessary processing of paperwork necessary to 

enforce certain rules are sometimes processed very slowly. In the instance of a severe integrity 

misconduct, for example, an employee is immediately placed on administrative leave, however, 

the manner in which the HR process is followed leads to understaffing, for as long as an 

employee is on administrative leave, the process for replacement cannot be initiated. 
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11.2 Organisational Stability 
Results of the Quick Scan revealed the following about the organisational stability of the Point 

Blanche Prison: 

 Changes since 10-10-10 have resulted in a less efficient prison system. As with the Sint Maarten 

Police Force, before 10-10-10, the mandate of the Point Blanche Prison and House of Detention, 

its processes, and procedures, were dictated by the former Netherlands Antilles. 10-10-10 

brought with it national responsibility, a reorganisation of the executing agency and significant 

changes. The respondents reported a sharp decline in the quality of the prison since 10-10-10. 

The instability of government, and the various perspectives and decisions of the previous 

Ministers have had an adverse effect on the functioning of the agency, its processes, and 

operations and more specifically, the management and staff. 

 

 Efficient organisational cohesion. Respondents depicted a high level of organisational 

cohesion within the various executing agencies of the Ministries, as well as with other executing 

agencies and departments within other ministries. The Department of Security of the Point 

Blanche Prison, for example, is responsible for the security of the prisoners. Due to a shortage 

of guards, the Vrijwilligers Korps Sint Maarten (VKS) provides additional help when necessary. 

The Customs Officers are used to conduct cell checks/searches, while the Police are used to 

transport prisoners pre-sentencing. Furthermore, there is the Court of Guardianship that visits 

clients that are being housed in the buiten-regimes. The Miss Lalie Juvenile Rehabilitation 

Center also provides the necessary reports/information to the Court of Guardianship. When a 

prisoner is released, the Point Blanche Prison provides the adult probation agency, Foundation 

Judicial Institutes St. Maarten (SJIS), with the necessary information for the proper execution of 

their tasks. There is also cooperation within other ministries. When the exterior of the prison 

needed to be cleaned, the ministry of VROMI sends persons to tend to the upkeep of the 

landscape. 

 

11.3 Material and Human Resources  
Results of the Quick Scan revealed the following about the material and human resources of the 

Point Blanche Prison: 

 Challenges regarding material resources. The Point Blanche Prison and House of Detention 

Sint Maarten are experiencing the following challenges as it pertains to material resources: 

training and/or refresher courses for staff as well as inmates, proper housing (building destroyed 

by Hurricane Irma), facilities and transport. 

 

 Challenges regarding human resources. The Point Blanche Prison and House of Detention Sint 

Maarten are experiencing the following challenges as it pertains to human resources: 

understaffing (the Point Blanche Prison is operating at a staff capacity of approximately 70%), 

demotivated staff, incomplete function books, the existence of vulnerable and role model 

functions within the executing agency. This lack has severe consequences for not only the 

agency generally, but particularly the staff and clients (prisoners) at the executing agency. These 

challenges are primarily caused by a lack of financial resources.  
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 The Point Blanche Prison is at max capacity. While the Point Blanche Prison in the past 

housed 120 prisoners, due to UNICEF regulations, the Government was advised to reduce the 

number of prisoners per cell. The prison therefore houses 80 prisoners at max capacity. When 

the prison reaches max capacity, prisoners are sent to Curacao, the Netherlands, or are granted 

an early release. The max capacity status of the Point Blanche Prison, in combination with 

understaffing and demotivated staff, is a serious challenge that may result in an executing 

agency that is unable to perform their organisational objectives effectively and efficiently. 

Additionally, the possibility of early release, in an effort to alleviate the prison capacity, is in 

itself, an obstruction to the goals and objectives of the Ministry of Justice.  

 

 High integrity risks associated with these challenges. Firstly, the dilapidated state of the 

Point Blanche Prison buildings, has resulted in unsafe, unhealthy, and hazardous working 

conditions. This has not only affected the staff and resulted in understaffing and demotivated 

staff, but it has also had an effect on the prisoners, their health and behaviour. Secondly, the 

lack of educational or social help, trainings and/or programs, for the staff and prisoners, are an 

integrity risk. Staff are not regularly updated or educated on the newest methods or 

developments as it pertains to integrity, contraband or the effective execution of their 

functions. Respondents stated that staff are also not provided with the necessary social or 

psychological help necessary to enable them to cope with the pressures of a very demanding 

position. On the other hand, a lack of educational or social help, trainings and/or programs, 

even the lack of a chapel, allow for bored and more challenging prisoners that may seek to fill 

their time with illicit activities. And with the Point Blanche Prison being at max capacity, along 

with a staffing rate of 70%, the increased potential for misconduct grows daily. The 

understaffing is exacerbated by the fact that three prison locations need to be staffed (Point 

Blanche Prison, Police station and Youth Detention (MLC). 
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12 Annex E: List of applicable Legal and Regulatory Framework  

Below is a list of the current integrity-related legal and regulatory framework that is applied within 

the Ministry of Justice and the specific executing agencies. 

 

12.1 Ministry of Justice (applicable for the entire ministry) 

 The National Ordinance Substantive Civil Servants Law (LMA) 

 Gedragscode ambtenaren Sint Maarten 

 Integriteits-en geheimhoudingsverklaring 

 Code of Conduct Ministry of Justice May 5, 2014  

12.2 Sint Maarten Police Force (KPSM) 

 Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 Integriteits- en geheimhoudingsverklaring 

 Code of Conduct KPSM 

 Besluit Rechtspositie KPSM 

 Ambtsinstructie KPSM 

12.3 Immigration and Border Protection Services 

 Code of Conduct according to the LMA 

 LBHam Organisatie, taken en bevoegdheden Immigratie  

 Geheimhoudingsverklaring 

 Screening vertrouwensfunctie   

 Rechtspositieregeling politie 2000  

 Rijkswet politie - Art 10 - Buitengewoon agent van Politie  

12.4 National Detective Agency (Landsrecherche) 
 Code of Conduct Landsrecherche 

 Besluit Rechtspositie KPSM  

 LBHam Organisatie, taken, en bevoegdheden Landsrecherche  

 Aanwijzing Taken en Inzet Landsrecherche 

12.5 Point Blanche Prison and House of Detention 

 Article 43 LMA, deel van het handboek sectie D Integriteit 2016 

 Prison Measures, National Decree Containing General Measures August 6-1999 

 Kernwaarden Omgaan Met Gedetineerden 

 Rules of the Prison  

 House Rules of the Prisoners 

 Screening Procedures Gedetineerden 

 Straf Sancties Gedetineerden 

 Celvisitatie Formulier 

 Procedures Urine Controle 

 Rules During Visiting Hours  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN  Jaargang 2017,  nummer 21                                           Datum: 17 september 2021 

   P a g i n a  | 110 
 
13 Annex F: Organisational Chart of the Ministry of Justice 

Source: The Ministry of Justice of Sint Maarten 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


