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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 november 
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 BEAURAIN-ANGELA 

SONJA MARCIA voorheen wonende te 

WELFARE ROAD 115, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 november 

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 DINTER MYRUGIA 
SOPHIA MILANGELA voorheen wonende te 
C.A. CANNEGIETER STREET 13,  

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

op d.d. 02 november 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 29 oktober 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 FLANDERS HERVE 

LEONEL voorheen wonende te , 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 04 november 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 08 november 
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 WAYLAND 
SIMON  ALEX voorheen wonende te 

LAVANDER DRIVE #13, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 november 

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 02 november 
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 DORSETTE, TERMIN 
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 12, 

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

op d.d.  01 november 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 04 november 
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 BRUNACHE 
EBRANTE voorheen wonende te 
A.J.C.BROUWERS ROAD 2,  CUL DE SAC, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03 
november 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 28 oktober 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 DE LOS 
SANTOS FLERIDA voorheen wonende te THE 

KEYS ROAD 88, SUCKERGARDEN, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 04 oktober 
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 28 oktober 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 BROWN 
SASHANE FEYONIA voorheen wonende te 
PEACH ROAD # 37, REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 oktober 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 02 november 
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 RICHARDS 
MALAIKA SHARIFA voorheen wonende te 

PUMA ROAD #8, CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 05 november 
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 YEUNG  KIN VA voorheen 
wonende te ZAGERSGUT ROAD #2,  CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 03 november 2021, door de 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november 
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 PADILLA ROJAS SEVERA 
voorheen wonende te DOLLISON DRIVE # 40, 

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

op d.d 05 november 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 28 oktober 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 FLANDERS-
MARTIS, NANCY voorheen wonende te PEACH 
ROAD 25,, REWARD, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 oktober 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 03 november 
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 PRENSA-
SANTANA YVELLISSE voorheen wonende te 

C.A. CANNEGIETER STREET #58, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 05 november 
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 ALEXANDER 
MALESIA SHENELLE voorheen wonende te 
TIGER ROAD 4,  CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 november 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 05 november 
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 PIERRE FRANCIS 
voorheen wonende te GINGER ROAD #26,, 

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

op d.d 05 november 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 22 oktober 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 COLLINS MARVA 
voorheen wonende te JUANCHO YRASQUIN 
BLVD # 16, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 oktober 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 november 
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 SANTANA-
ARRINDELL NINORKA GICELA voorheen 

wonende te C.A. CANNEGIETER STREET 
#57,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 05 november 
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 PEBLICAIN LESNER 
voorheen wonende te AARON JACOBS DRIVE 
127,  CAY BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november 
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 SALMON DAPHNE 
ADASSA voorheen wonende te DOLLISON DR 

# 2, CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 05 november 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 27 oktober2021, 
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 BELA SZEKFO 
MARCELL voorheen wonende te BEACON HILL 
ROAD # 2, APT. 300-A,, BEACON HILL, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 

oktober 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 03 november 
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 YU RAYMOND 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 

STREET #17, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 05 november 
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 RAMONA 
VENTURA voorheen wonende te ,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 november 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 05 november 
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 SANCHEZ MARIA 
voorheen wonende te DOLLISON'S DRIVE #4, 

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

op d.d 05 november 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 27 oktober2021, 
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 BELDING 
BRADFORD MAX voorheen wonende te 
BEACON HILL ROAD 2, BEACON HILL, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  26 oktober 

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 04 november 
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 GARRAFA VITTORIA 
voorheen wonende te WELFARE ROAD # 89, 

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

op d.d.  01 november 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 05 november 
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 REYES FELIZ SCARLIN 
RAFAELIN voorheen wonende te CATAPULT 
DRIVE 11,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 04 november 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 08 november 
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 GONZALEZ 
BENITEZ ARNALDO voorheen wonende te 

PINEL KEY DRIVE #6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 05 november 
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 28 oktober 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 ARENAS 
GUTIERREZ   RODOLFC voorheen wonende te 
PEAR  ROAD 25, REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 september 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 28 oktober 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 BROWN 
BRENTON O'BRIAN DBA YOLANDA 5 STAR 

FABOULOUS voorheen wonende te LIONEL 
CONNER ROAD 20, EBENEZER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 05 november 
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-PHARD 
ROSEVELT voorheen wonende te CATAPULT 
DRIVE 12,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 04 november 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 08 november 
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 PETERSON 
ANDY ALOYSIUS voorheen wonende te 

PUMPKIN ROAD #8,, REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 05 november 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 29 oktober 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 PAUL 
WILFRIED voorheen wonende te L.B. SCOT 
#107, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  28 oktober 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 29 oktober 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 RYAN LEROY voorheen 
wonende te L.B.SCOT ROAD 29, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  28 

oktober 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 29 oktober 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 THOMAS, 
HENSWORTH DARIUS voorheen wonende te 
CARNATION ROAD #4,,  MARY FANCY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 

oktober 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 01 november 
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 TEJEDA DE LA CRUZ 
CRISTOBAL voorheen wonende te MIDDLE 

REGION ROAD # 37,, MIDDLE REGION, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 29 
oktober 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 aandeelhoudersbesluit van 25 juli 2021 van 

de aandeelhouders van LENOX POINT N.V., 
gevestigd te Sint Maarten, is besloten de 
rechtsvorm van genoemde besloten 
vennootschap om te zetten in een stichting 
particulier fonds, te noemen LENOX POINT 
PRIVATE FUND FOUNDATION. In verband met 

de voorgenomen omzetting zullen de statuten 
algeheel gewijzigd worden.  
LENOX POINT N.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.  
 

Kanaya Chandumal 

De Directeur van 
Lenox Point N.V. 
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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 november 
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. DBA  CARIBBEAN 

GRILLRD FLAVORS voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #86, COLE BAY,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
november 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 november 
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 PENINSULA REAL 
ESTATE & DEVELOPMENT N.V. voorheen 
gevestigd te VAN GOGH STRAAT 28, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2021, door de Ontvanger 

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

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 3 november 
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 CERTAIN CELL B.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET  # 54 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 november 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 08 november 
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 OPULENCE N.V. voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY DRIVE # 6, BILLY 
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 
november 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 november 
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 DOC'S AUTO REPAIR 
SHOPPE N.V. voorheen gevestigd te 

WELFARE ROAD 116, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 november 
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 PERFECT 
TIMING CONSTRUCTION N.V voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 
#115, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 november 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 3 november 
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 CINFAT  ENTRERPRISES   
N.V. voorheen gevestigd te C. A. 

CANNEGIETER  STREET # 89 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 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 08 november 
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 THE YACHT 
SHOP N.V. DBA NATIONAL MARINE & 
SUPPLIERS voorheen gevestigd te RADISH 
ROAD # 25, REWARD, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 05 november 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 02 november 
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 FLEMINGO FOOD & 
BEVERAGE SERVICE B.V voorheen gevestigd 

te WELLINGTON ROAD # 50 A, CAY HILL, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 november 
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 SAINT MARTIN 
COMMERCIAL TRADING CORP. N.V. 
voorheen gevestigd te REMBRANDT PLEIN 
38, UNIT 93,, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 3 november 
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 DYNASTY HOLDING LTD. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET #4-A, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 november 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 28 oktober 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 A1 CITY 
BRIGHT N.V. voorheen gevestigd te LOW 
ESTATE ROAD #16, BELVEDRE, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 05 oktober 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 02 november 
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 FOOD COLLECTIVE SXM 
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

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

op d.d.  01 november 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 november 
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 SHREENATH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
VAN GOGH STRAAT# 4, MADAME ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 3 november 
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 E. CENTER SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

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

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 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 28 oktober 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 GREEN 
VALLEY PLAYSCHOOL FOUNDATION 
voorheen gevestigd te LIME ROAD 13-B, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 oktober 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 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 15 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
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 FOOD FINERY N.VFOOD 
FINERY N.V. DBA PIZZA GALLEY voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #88, COLE 
BAY,, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 november 
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 SOLID WOOD 
FURNITURE N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 21, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 november 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 3 november 
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 EASTERN CARRIBEAN 
DISCOVERY N.V. voorheen gevestigd te C.A. 

CANNEGIETER STREET 46 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 november 
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 22 oktober 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 IAWA TECHNICAL 
CONSULTANTS B.V. voorheen gevestigd te 
W.G. BUNCAMPER ROAD # 4 UNIT 1, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 15 oktober 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 november 
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 HARBOUR WINDS DELIGHT 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT RD #82 

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

op d.d.  01 november 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 november 
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 THE ARK 
FOUNDATION voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET # 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 3 november 
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 ER MAR UPHOLSTERY & 
FABRIC CENTER N.V. voorheen gevestigd te 

C.A. CANNEGIETER STREET # 62 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 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 22 oktober 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 BIG SEA EXPERENCE 
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 
YRASQUIN BLVD Z/N, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober 
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 november 
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 IAM B.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 46, SIMPSONBAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 

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 november 
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 TINY TOTS 
COLLAGE FOUNDATION voorheen gevestigd 
te VAN GOGH STRAAT #4-D,, MADAME 
ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 november 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 3 november 
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 FASHION CAPITAL N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET 46 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  02 november 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 22 oktober 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 FERRY 
EXPRESS N.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BLVD Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 oktober 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 november 
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 & B ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 23, 

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

op d.d.  01 november 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 november 
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 TOP CHOISE 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
C.A. CANNEGIETER STREET # 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 3 november 
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 GOLDEN JASPER BAR 
AND RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd 

te C.A. CANNEGIETER STREET #63 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 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 22 oktober 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 ESWAY N.V. voorheen 
gevestigd te JUANCHO YRASQUIN BLVD # 
26, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 oktober 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 november 
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 JOYCELYNE E.O GELEZ-
BALLAND AANSPR JOSS ENTERPRISE N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD UNIT 
108-4A, SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 november 
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 DREAMS 
N.V.TRADE WIND YACHTS voorheen 
gevestigd te VAN GOGH STRAAT#37,, 
MADAME ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 2021, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

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

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 november 
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 LAU N.V. voorheen 
gevestigd te ARCH ROAD #92, , 

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

op d.d.  03 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 oktober 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 ATLANTIS 
ADVENTURES SXM B.V. voorheen gevestigd 
te WALTER J.A. NISBET ROAD #15, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 oktober 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 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 20 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
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 JS MAINTENANCE N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #12 

UNIT 2-C, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 november 
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 VAUGHN 
GARAGE N.V. voorheen gevestigd te 
DOMINICA DRIVE 4, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 04 november 
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 BEST 
SECURITY FORCE N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWER ROAD #4 , CUL DE SAC , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
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 25 oktober 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 CARAF 
INNOVATIONS N.V.CARIBBEAN CRAFT 
INNOVATIONS voorheen gevestigd te 
WALTER NISBETH ROAD #65, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 oktober 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 02 november 
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 JUNGE MANAGEMENT 
SOLUTION voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD # 36-E CROWN REALITY, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 04 november 
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 ABBA 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.01 
november 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 04 november 
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 BFT 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

A.J.C. BROUWERS ROAD # 100 , CUL DE 
SAC , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  03 
november 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 25 oktober 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 GLASS SHOP 
N.V. voorheen gevestigd te WALTER J.A. 
NISBET ROAD # 55, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober 

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 02 november 
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 KHIDDION-G 
ENTERPRISES N.V.GAB E'S / HOT 

TOMATOES CARIBBEAN CAFE voorheen 
gevestigd te AIRPORT  ROAD #46, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 04 november 
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 ACTIF CARAIBES 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.01 november 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 04 november 
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 CAN GROUP 
B.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 

ROAD # 25 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 november 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 25 oktober 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 GOALDA 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WALTER NISBETH ROAD # 91 SUITE 5D, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 21 oktober 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 02 november 
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 KINGDOM OF BEAUTIFULL 

MIND N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 19, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 AU TEMPS DES FLEURS 
II 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.01 november 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 04 november 
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 CARISEARCH 
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER 

ROAD #4 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 november 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 27 oktober2021, 
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 CFG 
INVESTMENT SINT MAARTEN B.V. voorheen 
gevestigd te WALTER J.A. NISBET ROAD 
#93, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 21 oktober 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 02 november 
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 KIPNAPPER 
N.V.BOATHOUSE BAR AND RESTAURANT 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD P.O. 
BOX 2050, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 AUTOMATED TRADING 
SOLUTIONS B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #68, OFFICE  211 A, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 
november 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 04 november 
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 
CHRISTELLE'S RELOOKING CENTER N.V. 

voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 
ROAD UNIT # 1 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 november 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 28 oktober 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 DA'GON 
COMMUNICATIONS INTERNATIONAL 
N.V.DA'GON COMMUNICATIONS 
INTERNATIONAL N.V voorheen gevestigd te 

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

welke uitgevaardigd is op d.d. 21 oktober 
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 november 
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 LAGOON DIVING SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 

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

op d.d.  01 november 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 04 november 
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 BARCLAY'S CARIBBEAN 
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #89, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
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 04 november 
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 ERCHEVAL 
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 4-1 B , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  03 november 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 26 oktober 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 CRAVE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 101, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25 

oktober 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 november 
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 LUMPINI RESTAURANT 
N.V. DBA THAI SAVANNH voorheen gevestigd 

te AIRPORT ROAD # 36 B, SIMPSONBAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 04 november 
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 BIZLOVER B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 68 UNIT 17,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 04 november 
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 FIT 4 KIDS 
N.V. voorheen gevestigd te WELGELEGEN 

ROAD #59 , CAY HILL , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  03 november 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 27 oktober2021, 
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 EXODUS 

CHARTERS N.V. voorheen gevestigd te 
BEACON HILL ROAD # 2, UNIT 301 B A 
BUILDING, BEACON HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 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 02 november 
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 MAA  AASHISH N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT BOULEVARD 

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

op d.d.  01 november 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 04 november 
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 BUSINESS 
SOLUTIONS (C.B.S.) N.V. voorheen gevestigd 
te WELFARE ROAD # 68 SBYC UNIT # 12, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 04 november 
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 FIT GOES 
FAST N.V. voorheen gevestigd te A.J.C. 

BROUWER ROAD UNIT 4-2F , CUL DE SAC , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
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 27 oktober2021, 
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 GLOWBAL 
RESTAURANT AND ENTERTAINMENT 
GROUP NV. voorheen gevestigd te BEACON 
HILL ROAD# 2, BEACON HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 oktober 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 02 november 
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 MAISON EN PROVENCE 
N.V.C/O LAURENSZ ACCOUNTING voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 41, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 04 november 
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 CHARBEL'S 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.01 november 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 04 november 
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 GABMAC N.V. 
DBA ZACECA voorheen gevestigd te AJC 

BROWERS ROAD UNIT 28 , CUL DE SAC , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
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 28 oktober 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 MICHELLE COUTURE N.V. 
voorheen gevestigd te BLUE MALL UNIT L 
304-305, LOW LANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 oktober 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 november 
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 MEGA-TECH SUPPLY 
CO.N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD Z/N, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 DISTRI FROID 
CARIBBEAN.CARIB COOLING SER (CCS) 
N.V voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
68 UNIT 2, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 05 november 
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 FOOD FOR LESS 

N.V. voorheen gevestigd te ZAGERSGUT 
ROAD # 43 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  03 november 2021, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 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 IRM TRAINING SOLUTIONS 
N.V. voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON STREET  #17 E, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 oktober 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  
 
 

 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 30 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
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 MG EVOLUTION N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #30- 

A BLDG., SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 E-TECH YACHTING N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68 
UNIT C-26, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 05 november 
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 STEPHENS 
ST. MAARTEN QUAD ADVENTURES N.V. 

voorheen gevestigd te KUDU DRIVE #2 , CUL 
DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 november 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 28 oktober 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 LALCHAND ENTERPRISES 
N.V. DBA LAL'S ELECTRONICS voorheen 
gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 
STREET # 2, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 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 november 
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 MINKA'S N.V DBA LOS 
ARRIESOS voorheen gevestigd te AIRPORT 

ROAD # 57, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 FEMKE N.V. DBA LA 
SUCRIERE voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD 130, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 november 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 05 november 
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 SUPER STONE B.V. 
voorheen gevestigd te AARON JACOB'S 

DRIVE 3 A , CAY BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 oktober 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 LITTLE PARIS N.V. voorheen 

gevestigd te E. CAMILLE RICHARDSON 
STREET 19, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 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 november 
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 NECOL N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 14 A, 

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

op d.d.  01 november 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 04 november 
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 FUN SHIRTS (ST. 
MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #62, UNIT 3,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 
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 09 november 
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 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.  04 november 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 28 oktober 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 MILGRIM N.V.** P/A: 
SINTACC ACCOUNTING & CONSULTING 
SERVICES voorheen gevestigd te E. CAMILLE 
RICHARDSON STREET Z/N, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 oktober 

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 november 
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 NINELIVES N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT RD # 19 E, 

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

op d.d.  01 november 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 04 november 
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 GECO 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.01 
november 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 05 november 
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 FOUNDATION FOR 
LIMILESS CO voorheen gevestigd te GINGER 

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

uitgevaardigd is op d.d.  05 november 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 29 oktober 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 POWER CONSTRUCTION 
B.V. voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD # 
107,, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 28 oktober 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 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 34 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 november 
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 NS PLUMBING N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 

PALAPA # 7, SIMPSONBAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  01 november 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 04 november 
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 GLOBAL ELEVATORS 
(ST.MAARTEN) B.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 68 UNIT 17,, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 november 

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 05 november 
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 TRADE WINDS N.V. 
voorheen gevestigd te ROSES ROAD # 6 , CUL 

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

op d.d.  05 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 oktober 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 PROSERVE 

ENGINEERING B.V. voorheen gevestigd te 
L.B.SCOT ROAD # 129, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 

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 november 
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 OLANI N.V.  DBA NEW 
CAPTAIN ZACK'S voorheen gevestigd te 

AIRPORT BLVD. 35, SIMPSONBAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 04 november 
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 CAPE 
CONSULTING & REALTY B.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #91-B,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 

november 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 08 november 
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 CHIARRA 
N.V. DBA JADE RESTAURANT voorheen 

gevestigd te OYSTERPOND BEACH RESORT, , 
OYSTER POND , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 november 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 01 november 
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 SOUTHERN GAS B.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET # 46, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 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 02 november 
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 SAK CHILL 
SPOT N.V voorheen gevestigd te 

WELGELEGEN ROAD  # 31,, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 november 
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 BEST BARGAIN N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 
STREET 24, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.02 november 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 08 november 
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 G.C. REAL 
ESTATE N.V. DBA OCEAN VIEW TERRACE 

voorheen gevestigd te OYSTER POND ROAD 
Z/N , OYSTER POND , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 november 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 01 november 
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 SUJEIDY EXPRESS N.V. 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET PLAZA 21 NR. 2, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 
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 02 november 
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 TEC 
INTERNATIONAL  N.V. voorheen gevestigd te 

WELGELEGEN ROAD # 23, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 november 
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 3 november 
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 BOHWEMA 
MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te C.A. CANNEGIETER STREET 
#71-1A,, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.02 november 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 08 november 
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 HOKSTAM 
MARVIN AANSPR. GESTELD VAN AGILE  

VENTURES  REGIONAL  N.V. voorheen 
gevestigd te OYSTERPOND ROAD 26 , 
OYSTER POND , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 november 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 01 november 
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 THE CHASE MANHATTAN 
BANK N.A. N.V voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET Z/N, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 
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 november 
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 PARWESH N.V. voorheen 
gevestigd te REMBRANDT PLEIN 3, MADAME 

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

op d.d.  01 november 2021, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 3 november 
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 CARJEM CONSULTING 
AGENCY N.V. voorheen gevestigd te C.A. 
CANNEGIETER STREET #129, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.02 november 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 08 november 
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 LAUNDRY SYLVIA voorheen 
gevestigd te BILLY FOLLY DRIVE # 6 , BILLY 

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

november 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 november 
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 UPPERROOM PRAYER & 
DELIVERANCE MINISTRY voorheen 
gevestigd te MIDDLE REGION ROAD # 17, 
MIDDLE REGION, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 29 oktober 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 november 
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 KYLE ISLAND 
ELEVATORS B.V. voorheen gevestigd te 
POINT BLANCHE # 1, POINT BLANCHE, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 oktober 
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  

 
 
 

OPROEPING 
 

Bij exploot dd. 10e november 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 

Opgeroepen: Mervin AVENTURIN, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 
23e november 2021 te 08:30 uur 
voormiddags ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering 
van Sherstine McKenzie, wonende in Nederland 

en thans verblijvende op St. Maarten, alhier, te 
antwoorden. (AR 152/2021- SXM2021-1020) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AANKONDIGING 
 
Bij exploot van 24e november 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 1. FRANCOIS LANGE EN 2. 
AXELLE LANGE wonende in de Verenigde 

Staten van Amerika, die voor deze zaak 
woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder alsmede aan de Welfare Road 68, 
office 211 te Simpson Bay, Sint Maarten, ten 

kantore van BERMAN|KEUNING, en gemachtigd 
mr. E.F. Keuning, ten laste van MAYLIS 
FLORENCE JOHANNA RIOUST DE 

LARGENTAYE wonende te Saint Martin  
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN 
EERSTE AANLEG,  beschikking dd. 18 juli 
2017. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 
 
 

 
OPROEPING 

 

Bij exploot dd. 10e november 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: de gezamelijke erfgenamen 
van wijlen JOSEPH RICHARDSON, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 

8e februari 2022 te 08:30 uur voormiddags 
ter zitting van het gerecht in eerste aanleg op 
St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Alberto 
PHILIPS, wonende op St. Maarten en 
gedomicilieerd ten kantore van de advocaat mr. 

Reynolds Groeneveldt, alhier, te antwoorden. 
(AR 131/2021- SXM2021-881) 
 

De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 10e november 2021, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 

St. Maarten, heb ik, Solange M. APON, 
deurwaarder op St. Maarten, alhier. 
Opgeroepen: Mervin AVENTURIN, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 
23e november 2021 te 08:30 uur 
voormiddags ter zitting van het gerecht in 

eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering 
van Sherstine McKenzie, wonende in Nederland 
en thans verblijvende op St. Maarten, alhier, te 

antwoorden. (AR 152/2021- SXM2021-1020) 
 
De deurwaarder S.M. APON 

 
 
 
 
                  OPROEPING 
 
bij exploot van de 24e november 2021, waarvan 

afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 

Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 18e november 2021 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, 
1. De naamloze vennootschap ANDECO 
MANAGEMENT & ACCOUNTING N.V., 

gevestigd op Sint Maarten, zonder bekend adres 
2. WHITECOMBE INVESTMENT INC., 
gevestigd te Panama, zonder bekend adres 
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 18 februari 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   

JOHN COLIN DAVIS EN LORI LYNN DAVIS 
GEB. BECKER,  wonende in de USA en 
gedomicilieerd aan de Falcon Road 2 te Harbour 
View te Philipsburg, ten kantore van Lexwell 
Advocaten, en gemachtigd de advocaat mr. J. 
Veen 
KG 188/21 – SXM202101398 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 18e november 2021, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten,  heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 16e november 2021 van de E. 

A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, 

SAMI SOFAN, woonachtig te Frans St. Martin, 
adres onbekend 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 22 februari 
2022, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
ADVANCE FOAM LIMITED, gevestigd te 

Trinidad & Tobago, ten deze gedomicilieerd aan 
de Back Street # 59 te Philipsburg op Sint 
Maarten, ten kantore van Stomp Advocaten en 
gemachtigd de advocaat mr. R.M. Stomp 
AR 207/21 – SXM202101385 
 

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
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ANNOUNCEMENT 

 
By shareholder’s resolution of  July 25th, 2021 
of  LENOX POINT B.V., established in Sint 
Maarten, it has been resolved to convert said 
Public limited liability company into a private 

fund foundation to be named: LENOX POINT 
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 
conversion of LENOX POINT N.V., into LENOX 
POINT Private Fund Foundation. paragraph 4 of 
the Civil Code for the intended conversion of 
LENOX POINT N.V., into LENOX POINT Private 
Fund Foundation.  

 
Kanaya Chandumal 
De Directeur of 
LENOX POINT N.V. 

 

 

 

 

 

 
FAILLISSEMENT 

 
In the bankruptcies of SABRA N.V. and 
AQUARIUS COMPANY LTD the supervisory judge 
determined (i) that both verification meetings 

will be postponed until Tuesday, March 8, 2022 
at 2 pm in the Courthouse on Sint Maarten 
(Frontstreet 58, Philipsburg, Sint Maarten) and 
(ii) that the claims must be submitted to the 
bankruptcy trustee by email 
(hijmans@damste.nl) no later than January 8, 
2022. 

 
N. Hijmans 

Trustee in bankruptcy 
+31619442596 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIQUIDATIE 

 
“Bunchie's Garage & Trucking N.V.  

(in liquidation) 
Established on Sint Maarten 

 
The liquidator of aforementioned legal entity, 

Bunchie's Garage & Trucking N.V. has been 
dissolved by resolution of the general meeting 
of shareholder on December 18th, 2019. 
The account and justification ('rekening en 
verantwoording') and the plan of distribution 
('plan van verdeling') are available for 

inspection by anyone until December 31st, 2021 

at the office of the Trade Register of the 
Chamber of Commerce, location 11 C.A. 
Cannegieter Street Philipsburg.” 
 
The liquidator 
Beverly Nisbeth 

Isis road # 6A 
Cul de Sac 
St. Maarten 

 

 

 

 
LIQUIDATION 

 

World Star Communication N.V.,  
Established in Sint Maarten  
Dissolution of the company (Article 2:27 CC)  
 
The liquidator of the public limited liability World 

Star Communication N.V., having its registered 
office in Sint Maarten, with address Madame 
Estate 25, Amsterdam Shopping Center, Sint 
Maarten (hereinafter: the 'Company'), 
announces that by resolution of the General 
Meeting of Shareholders of August 31, 2021, it 

has been decided to dissolve the Company. The 
Liquidator concluded that to he best of his 
knowledge there are no assets (art. 2:31 subs. 
6 Civil Code). The final declaration is available 

at the Chamber of Commerce and Industry 
 
The liquidator, Mr. Oral A. Gibbes  
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NOTICE OF ANNUAL MEETING OF 

STOCKHOLDERS 
TO BE HELD ON DECEMBER 17TH 2021 

 

To the Stockholders of  
RESORT OF THE WORLD N.V. 
NOTICE is hereby given that, by order of the 
Managing Director pursuant to the provisions of 
the Articles of Incorporation, the next annual 
meeting of Stockholders of Resort of the World 

N.V., has been called to be held at Sonesta 
Maho Beach Resort, Maho Bay, St. Maarten, 
Dutch Caribbean on Friday 17th December 
2021 at 10:30 am for the purpose of: 

 
1. Electing Officers and Managing Directors 

each to serve until the next Annual Meeting 

of Stockholders; 
 
2. Ratifying or rejecting the selection of 

independent Public Accountants for its fiscal 
year 2021; 

 
3. Ratifying and approving the Company’s 

financial statements for the fiscal year 
ended December 31st, 2020 as required by 
the Articles of Incorporation; 

 
4. Transacting such other business as may 

properly be brought before the meeting or 
any adjournments thereof. 

 
Management will not solicit proxies from 
Stockholders for the Annual Meeting. Only 
Stockholders of record at the close of business 
on 10th December 2021 are entitled to notice 
of, and to vote at, the Annual Meeting. 

     
By order of the Managing Director 
Saro Spadaro 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LIQUIDATIE 

 
MASA MARKETING SINT MAARTEN N.V. 

(in liquidatie) 

 
De vereffenaar van MASA MARKETING SINT 
MAARTEN N.V. in liquidatie (de 
“Vereffenaar”), 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”) geeft hierbij de verklaring 

als bedoeld in artikel 2:31 lid 6 van het 
Burgerlijk Wetboek en maakt deze verklaring 
hierbij bekend op de voorgeschreven wijze. 

Geen bekende baten en 
slotverantwoording 

De Vereffenaar verklaart en maakt hierbij 
bekend dat de Vereffenaar heeft vastgesteld dat 
er geen aan de Vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn. De Vereffenaar heeft een 
slotverantwoording opgesteld als bedoeld in 
artikel 2:31 lid 8 Burgerlijk Wetboek die ter 
inzage is gelegd ten kantore van het 

Handelsregister gehouden door de Kamer van 

Koophandel & Nijverheid te Sint Maarten en op 
het adres waar de Vennootschap kantoor hield. 
Per de datum van deze verklaring en 
bekendmaking is de vereffening geëindigd, is de 
Vennootschap als rechtspersoon opgehouden te 
bestaan en is de Vereffenaar afgetreden als 

vereffenaar van de Vennootschap. 

De Vereffenaar
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MINISTERIEEL BESLUIT 
 

Nr. 001449   

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, van   , tot 

instelling van de Werkgroep General Health Insurance (Besluit Werkgroep General Health 

Insurance) 

 

 

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, 

  

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat de Raad van Advies op 19 maart 2019 advies heeft uitgebracht over een ontwerp 

van landsverordening, houdende regeling van een verplichte uniforme verzekering tegen 

ziektekosten (Landsverordening algemene ziektekostenverzekering), RvA no. SM/13-17-

LV; 

- dat in het Landspakket voor Sint Maarten onder maatregel F.3.1 is opgenomen dat 

voorstellen worden ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van bestaand en/of 

aanvullend onderzoek, waaronder het opstellen van een plan van aanpak met als doel 

het verhogen van de doelmatigheid en effectiviteit van de zorg op lange termijn 

(General Health Insurance); 

- dat het wenselijk is om in dit kader de ontwerpen van landsverordening en van 

landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, op te stellen dan wel af te ronden, die 

noodzakelijk zijn om een systeem van algemene ziektekostenverzekering te 

introduceren, zodat ieder lid van de samenleving toegang krijgt tot betaalbare 

kwaliteitszorg in een systeem dat op duurzame wijze wordt gefinancierd; 

- dat de reikwijdte van dit project zodanig is dat het wenselijk is een interministeriële 

werkgroep te formaliseren om dit project tot een succesvol einde te brengen; 

 

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

 

Er is een Werkgroep General Health Insurance, hierna genoemd: de werkgroep. 

 

Artikel 2 

 

1. De werkgroep heeft tot taak: 

a. de voorbereiding en het opstellen van ontwerp wetgeving ter invoering van een 

algemene ziektekostenverzekering, waartoe in ieder geval behoren: 

i. een ontwerp van landsverordening,  

ii. een ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, inzake de 

aanspraken, 

iii. een ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, inzake de 

financiële aspecten; 

iv. een ontwerp van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, inzake het 

uitvoeringsorgaan, 

v. overige gedelegeerde regelgeving die noodzakelijk of wenselijk is op basis van 

het ontwerp van landsverordening inzake de algemene ziektekostenverzekering; 

en  

b. de voorbereiding op de invoering van een algemene ziektekostenverzekering. 
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2. Ieder lid van de werkgroep draagt bij aan deze taken op basis van de eigen expertise. 

 

Artikel 3 

 

1. De werkgroep volgt bij de uitvoering van de taken de doelen en de planning opgenomen in 

het plan van aanpak inzake het Landspakket Sint Maarten, maatregel F.3.1, A system of 

General Health Insurance for Sint Maarten. 

2. De werkgroep komt bijeen zo vaak als nodig is in het kader van de doelen en de planning 

genoemd in het eerste lid. 

 

Artikel 4 

 

1. De werkgroep bestaat uit: 

a. Een of meer ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid, met expertise op het terrein van de gezondheidszorg en de 

financiering van de zorg, waarvan een tevens voorzitter is; 

b. Een of meer ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken, met expertise op 

het terrein van de rechtspositie en wettelijke aanspraken van overheidsdienaren; 

c. Een of meer ambtenaren van het Ministerie van Financiën, met expertise op het 

terrein van de heffing en inning van sociale en ziektekostenverzekeringen, en 

d. Vertegenwoordigers van het uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten 

Verzekeringen, met expertise op het terrein van de uitvoering en de financiering van 

sociale en ziektekostenverzekeringen.  

2. Aan de werkgroep kunnen meer leden worden toegevoegd, indien noodzakelijk in het kader 

van de taken en het bereiken van de doelen bedoeld in artikel 3, eerste lid, waaronder 

externe experts met expertise op het terrein van het ontwerpen van wetgeving aangaande 

de financiering van de zorg alsmede project management. 

3. De leden worden benoemd door de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid. 

 

Artikel 5 

 

Dit ministeriële besluit treedt in werking met ingang van de datum van de dagtekening ervan. 
 
Artikel 6 
 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Werkgroep General Health Insurance. 
 

Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

                                          18 November 2021 

De Minister van Volksgezondheid,  

Sociale Ontwikkeling en Arbeid, 

Omar E.C. Ottley 
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MINISTERIAL ADMINISTRATIVE DECISION 

 

OF THE 16th November 2021  
 

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT 
  
 

NR.:2021/1212  
Considering: 
 

that in accordance with article 2 sub 2 of the National Ordinance Landsstudietoelageregeling and 

article 13 sub 1a of the policy described in the draft Study Financing Ordinance, study financing  
is awarded based on the identified current- and future labor market needs for careers, 

professions and qualifications for St.Maarten;  
that the Minister of Education, Culture, Youth and Sport is required to publish the listing of 
studies and careers before October 31 annually;  
that the Department of Education initiated the process to establish the Study Financing Priority 
List 2022-2025;  
that the timeline for the finalization of the listing did not take into account legal requirements and 
application periods Studying in the Region and or Regular Study Financing;  

the advice from Division Study Financing. 
 

Given:  
National Ordinance Landsstudietoelagenregeling A.B. 2010, GT no. 1 en A.B. 2010, GT no. 30) 
the policy as described in the draft Island Study Financing Ordinance Sint Maarten. 

 

 

HAS DECIDED: 

Article 1 
 

1. That the 2022 Study Financing Priority Listing of studies and careers will be established by 
amending the 2021 approved priority listing of studies and careers with the non-priority studies 
for which the minister awarded study financing in 2021;  

2. The listing of educational studies, qualifications, professions and job titles in the 2022 
Study Financing Priority List (in annex 1 of this Ministerial Decision) is hereby established 

for the academic year 2022-2023. 
 

Article 2 
 

1. The listing pursuant to article 1, point 2 shall be referred to as the 2022 Study Financing 
Priority List.  

2. The 2022 Study Financing Priority List shall be published in the National Gazette, local 
newspapers, government information pages, study financing website and other necessary 
forms of publication media. 

 

Article 3 
 

This administrative decision goes into effect retroactive on October 31, 2021. 

 

Philipsburg, 16 november 2021 

Minister of Education, Culture, Youth and Sport 
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Objection: A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on the 
basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve 

Rechtspraak), within six weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may be submitted to 
the same administrative authority that made the administrative decision. 

 

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

Ordinance on Administrative Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision 
at the Court of First Instance St. Maarten within 6 weeks after the day of sending or issuance of this letter. 
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2022 STUDY FINANCING PRIORITY LIST 

 
Accountants (USM)  
Accountancy and Control (Tax Inspectors: 

NL) Air conditioning and Refrigeration 

technicians Aircraft Maintenance 
Anesthesia Assistants  
Anesthesiologists  
Anthropologists  
Archive Specialist (MA level)  
Architects  
Aviation Management  
Beautician  
Child Psychiatrists (MA Level)  
Coastal and Marine Management  
Commercial Pilots  
Communication Specialists 
 
Computer Specialists:  

Cyber Security, Programmers, Software Developers,  
Systems/Network Administrators, Database Science,  
Telecommunication  
Data Analysts  

Construction Management/Specialists (AA/BA)  
Cosmetology  
Culinary Arts (Chefs BA)  
Culture Studies  
Curriculum Developers (MA)  
Dental Hygienists  
Disaster and Emergency Management  
Economist  
Electricians 
 
Engineers:  

Agricultural, Aeronautical, Biomedical, Civil, Electronic, 

IT-Network, Mechanical and Telecommunication 
Entrepreneurship  
Environmental Science  
Epidemiologists  
Fabricators (Metal/Fiberglass)  
Finance (BA: USM/MA)  
Finance and Control Specialists (NL:BA/MA)  
Global Studies  
Health Care Management  
Human Resource Specialists  
Journalists 
 
Lawyers (NL):  

General, Fiscal, Internet/ Intellectual 

Property/ICT, Legislative  
Legal secretaries/Judicial Assistants  
Marketing Specialists  
Media and Entertainment Management 

 
 
Medical Specialists:  

Cardiologists, Dentists, Dental Surgeon, Dermatologist,  
Ear Nose and Throat Specialist, Emergency Physicians,  
Gastroenterology, General Surgeons, Gynecologists,  
Internists,  
Neurologists, Neurosurgeon, Ophthalmologists,  
Orthopedic Surgeons,  
Pediatricians, Plastic Surgeon, Podiatrist,  
Pulmonologists,  
Radiologists, Rehabilitation Specialist, Urologist,  
Youth Doctors, Midwives 

 
Meteorologists  
Nursing (BA)  
Nutritionists/Dieticians  
Occupational Therapists  
Operating Room Technicians  
Orthopedagoog/ Educational Diagnostician  
Pathologists  
Pharmacist Assistants  
Pharmacists  
Physical Therapists  
Plumbers (AA)  
Political Science  
Project Managers (USM: BusM)  
Psychology  
Public Administrators  
Radiologic Technology/ MRI technologists  
Risk Management/ Insurance Specialist  
Safety and Security Management  
Sports Management  
Social Workers (USM)  
Surveyors  
Statisticians 
 
Teachers:  

Primary Education:  
Elementary school (USM-EN)-, Special 

Education- and Remedial teachers (Language of 

instruction: EN or DU) Secondary Education:  
Biology, Dutch, English, Spanish, 

French, Arts, Chemistry, Geography  
Music, History, Mathematics, Physical 

Education, Business, Computer Science and 

Physics (Language of instruction: EN or DU) 
Technical Vocational Education:  
Automotive, Nursing, Maritime, Plumbing, 

Carpentry, Electrical, Building Construction, 

Pedagogic, Welding (Language of instruction: EN) 
 
Theatre, Visual- and Creative Arts specialist 
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AA: Associate; BA: Bachelor; MA: Master; EN: English; DU: Dutch; NL: Study must be pursued in the Netherlands. No study financing 

but rather a study allowance is awarded for all programs offered at NIPA. 

The associates or BTEC level 4/5 portion of the following studies must be pursued at the University of St.Martin: Business-Management, 

Accounting, Finance, International Business (IBS) and or Management (IBMS), Hospitality Management and Social Work. The chosen study 

majors must be the most effectual to obtain a degree of certification in that priority area. This entails that study financing will not be 

awarded to for non-priority studies because it contain elements of priority studies. 

Sources and methodology  
The list of studies and careers was compiled based on 2021 priority listing of studies and the non-priority studies for which the minister 
awarded study financing in 2021. 
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No.  418-21MB/JUS 

 

 
 

Beschikking van de Minister van Justitie 
 

Gelezen: 

 

Het verzoek, gedateerd op 11 augustus 2021, van Korps Politie Sint Maarten (verzoeker), voor het 

plaatsen van verkeersborden in het centrum van Philipsburg, mondeling aangevuld tijdens een bezoek 

ter plaatse op 23 september 2021, om het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op 

de weg te dienen door, samengevat weergegeven: 

- de stegen tussen de Boardwalk en Frontstreet af te sluiten voor alle voertuigen, waarmee duidelijk 

wordt dat rijden en parkeren in deze straten verboden is, met een enkele uitzonderingen, met name 

voor bevoorrading van in dat gebied gevestigde ondernemingen;  

- het creëren, waar passend, van enkele éénrichtingswegen en enkele geslotenverklaringen voor alle 

voertuigen tussen Frontstreet en Backstreet; 

- het creëren van enkele toegestane parkeermogelijkheden in de (doodlopende) straten tussen 

Frontstreet en het strand (waar de Boardwalk nog niet is begonnen) en tussen Frontstreet en Backstreet, 

waar passend; 

- het plaatsen van borden voor geslotenverklaring voor alle voertuigen op de Boardwalk; 

- het plaatsen van taxistandplaatsborden op twee locaties in Fontstreet; 

 

Overwegende: 

 

Dat aanzienlijke parkeeroverlast plaatsvindt in het centrum van Philipsburg, omdat openbare wegen en 

voetgangerspaden oneigenlijk worden gebruikt als parkeerplaats; 

 

Dat deze parkeeroverlast niet alleen hinder oplevert voor buurtbewoners, ondernemers en toeristen, 

maar ook leidt tot potentieel gevaarlijke en belemmerende situaties voor alle verkeersdeelnemers, 

waaronder nood- en hulpdiensten; 

 

Dat voormelde hinder en gevaarlijke situaties kunnen worden tegengegaan door met het plaatsen van 

verkeersborden meer duidelijkheid te verschaffen over wat (niet) is toegestaan en dat door het afsluiten 

van een groot aantal straten voor alle voertuigen een aangenamer en veiliger klimaat voor voetgangers 

wordt geschapen; 

 

Dat met het plaatsen van borden de mogelijkheden worden vergroot voor de politie en de Inspectiedienst 

Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie om handhavend te kunnen optreden tegen 

parkeeroverlast en onveilige situaties in het centrum van Philipsburg; 

 

Gelet op: 

 

Artikelen 2, 18, 35 en 116 van de Wegenverkeersverordening. 
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BESLUIT: 

 
In het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg, de hierna te vermelden 

verkeersborden te plaatsen op de volgende locaties op openbare wegen in het centrum van Philipsburg 
(zie aangehecht Annex-document voor de visuele situatie):  
 
1. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Sisalsteeg: Op Sisalsteeg 1 parkeerbord, model 76, aan 
de rechterzijde van de weg; 
 

2. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Praktizijnsteeg: Op Praktizijnsteeg 1 eenrichtingbord, 
model 10A, en 1 bord stilstandverbod, model 29, beide aan de rechterzijde van de weg; 
 
3. Ter hoogte van de splitsing Praktizijnsteeg en Backstreet: Op Praktizijnsteeg 1 eenrichtingbord, model 

10, en 1 bord stilstandverbod, model 29, beide aan de rechterzijde van de weg;  
 
4. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Kruythofsteeg: Op Kruythofsteeg 1 eenrichtingbord, model 

10, aan de rechterzijde van de weg; 
 
5. Ter hoogte van de splitsing Kruythofsteeg en Backstreet: Op Kruythofsteeg 1 eenrichtingbord, model 
10A, aan de rechterzijde van de weg; 
 
6. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Stille Steeg: Op Stille Steeg 1 bord geslotenverklaring in 
beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg;   

 
7. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Vissersteeg: Op Vissersteeg 1 parkeerbord, model 76, aan 
de rechterzijde van de weg; 
 
8. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Schijnwerkersteeg: Op Schijnwerkersteeg 1 parkeerbord, 

model 76, aan de rechterzijde van de weg;  
 

9. Op Frontstreet ter hoogte van het gebied rond de splitsingen met Schijnwerkersteeg/Schuine steeg 
en Pompsteeg/Weduwensteeg: 5 parkeerborden taxistandplaats, model 45; 
 
10. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Pompsteeg en de splitsing Pompsteeg en Boardwalk: Op 
Pompsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg, 
zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 

 
11. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Scheepsbouwsteeg en de splitsing Scheepsbouwsteeg en 
Boardwalk: Op Scheepsbouwsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, met 
onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen, 08.00-10.00 AM en 6.00-8.00 PM’ aan de rechterzijde van de 
weg, zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde;  
 
12. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Smidsteeg: Op Smidsteeg 1 parkeerbord, model 76, aan 

de rechterzijde van de weg; 

 
13. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Speelsteeg en de splitsing Speelsteeg en Boardwalk: Op 
Speelsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg, 
zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 
14. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Loodsteeg en de splitsing Loodsteeg en Boardwalk: Op 
Loodsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg, 

zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 
 
15. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Afloopsteeg en de splitsing Afloopsteeg en Boardwalk: 
Op Afloopsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, met onderbord ‘uitgezonderd 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 51 
 
laden en lossen, 08.00-10.00 AM en 6.00-8.00 PM’ aan de rechterzijde van de weg, zowel aan de 
Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 
 
16. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Apotheeksteeg en de splitsing Apotheeksteeg en 
Boardwalk: Op Apotheeksteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de 

rechterzijde van de weg, zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 
 
17. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Van Romondsteeg en de splitsing Van Romondsteeg en 
Backstreet: Op Van Romondsteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de 
rechterzijde van de weg, zowel aan de Frontstreet- als aan de Backstreetzijde; 
 

18. Ter hoogte van de splitsing Wathey Square en Boardwalk: Op Wathey Square 2 borden 
geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de linker- en de rechterzijde van het plein aan de 
zijde van de Boardwalk; 
 

19. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Kerksteeg en de splitsing Kerksteeg en Boardwalk: Op 
Kerksteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg, 
zowel aan de Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 

 
20. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Pastoriesteeg en de splitsing Pastoriesteeg en Backstreet: 
Op Pastoriesteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de 
weg, zowel aan de Frontstreet- als aan de Backstreetzijde; 
 
21. Ter hoogte van de splitsing Rinksteeg en Boardwalk en halverwege de Rinksteeg, na de inrit van de 
daar gelegen private parkeerplaats gezien vanaf de Frontstreetzijde: 2 borden geslotenverklaring in 

beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen, 
08.00-10.00 AM en 6.00-8.00 PM’; 
 
22. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en DC Steeg: Op DC Steeg 1 eenrichtingbord, model 10, aan 
de rechterzijde van de weg,  

 
23. Ter hoogte van de splitsing DC Steeg en Backstreet: Op DC Steeg 1 eenrichtingsbord, model 10A, 

aan de rechterzijde van de weg; 
 
24. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Secretarissteeg en de splitsing Secretarissteeg en 
Backstreet: Op Secretarissteeg 2 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de 
rechterzijde van de weg, zowel aan de Frontstreet- als aan de Backstreetzijde; 
 

25. Ter hoogte van de splitsingen van Frontstreet en de Boardwalk met vier in het gebied tussen de 
Rinksteeg en de Kanaalsteeg parallel daaraan gelegen stegen, waarvan geen namen bekend zijn: 2 
borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de rechterzijde van de weg, zowel aan de 
Frontstreet- als aan de Boardwalkzijde; 
 
26. Op Frontstreet ter hoogte van het gebied rond de Kanaalsteeg: 6 parkeerborden taxistandplaats, 
model 45; 

27. Ter hoogte van de splitsing Frontstreet en Kanaalsteeg: Op Kanaalsteeg 1 bord stopverbod, model 

29, aan de rechterzijde van de weg aan de Frontstreetzijde; 
 
28. Op de Boardwalk, aan het begin en aan het einde en op een tweetal tussengelegen locaties: in totaal 
8 borden geslotenverklaring in beide richtingen, model 9, aan de beide zijden van de weg.  
 
29. Op Frontstreet, in het gebied vanaf de Stille Steeg/ Tamarindesteeg tot aan de Schoolsteeg, in totaal 

4 borden verboden te parkeren/ wachtverbod (model 35) met onderbord ‘parking only allowed in official 
parking spaces’ en in het gebied vanaf de Schoolsteeg tot aan de Kanaalsteeg in totaal 8 borden 
verboden te parkeren/ wachtverbod (model 35) met onderbord ‘no parking on sidewalks’. 
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Philipsburg, 17 november 2021 
 
De Minister van Justitie,  
Anna E. Richardson 

 
 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze 
beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking 
is gegeven een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie of beroep instellen bij het Gerecht in eerste 
Aanleg van Sint Maarten. 
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ANNEX DOCUMENT 
Explanatory annex to the MB Decision about traffic signs in the center of Philipsburg 
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* Crossing Sisalsteeg/Praktizijnsteeg  
 
Sisalsteeg, across the cemetery and between Frontstreet and the Beach (not Boardwalk) is currently 
used for parking and also suitable for some parking; the Ministry of VROMI will apply white lining to 

create visual parking places.  

 

1) Sign:  Right-side of the Sisalsteeg, crossing with Frontstreet (model 76 WVV, E4 international 
signs) 

 

 
Praktizijnsteeg is going to be a one-way street, with drive direction from Frontstreet to Backstreet.  
 

2)  Right-side of the Praktizijnsteeg, crossing with Frontstreet (model 10A, C3) +  (model 29, 
E2)   

 3) Right-side of the Praktizijnsteeg, crossing with Backtstreet   (model 10, C2) +  (model 29, 
E2) 
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* Smalle steeg/ Kruythofstraat 
Smalle steeg between Frontstreet and the beach is basically sand/ private territory, no sign needed.  

 
Kruythofsteeg should become a one-way street, drive direction from Backstreet to Frontstreet.   

4)  Right-side of the Kruythofsteeg crossing with Frontstreet (model 10, C2)   

5)  Right-side of the Kruythofsteeg crossing with Backtreet (model 10A, C3) 
 
 
* Tamarindesteeg/ Stille Steeg 
 

Tamarindesteeg already has the proper signs. Stille Steeg (between Frontstreet and beach) will be 
prohibited for all traffic.  
 

6) Sign  Right-side of the Stille Steeg, crossing with Frontstreet (model 9, C1). No sign needed on 
the Beach-side. No photo for privacy reasons.  
 

* Drukkersteeg/ Vissersteeg 
 
Drukkersteeg already has the proper signs.  

7) Vissersteeg (between Frontstreet and beach) will offer some parking places, sign  model 76, 
E4. No sign needed on the Beach-side. No photo for privacy reasons.  
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* Schijnwerkersteeg/ Schuine steeg 
 
Schuine steeg has proper signs, Schijnwerkerssteeg will be designed for parking.   

 

8)   Schijnwerkersteeg (bordering beach) P-sign (model76, E4)  
 
 
 Frontstreet in this area 4 or maximum 5 taxi stand 

9)  (model 45, E5) 
 
 
* Pompsteeg/ Weduwensteeg 

 
Weduwensteeg needs no signage 

 

10)  Pompsteeg (first street bordering Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 

sides) 
 
* Scheepsbouwsteeg/ Smidsteeg 
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11)  Scheepsbouwsteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, 
C1, both sides) + exception for supply 8-10 AM + 6-8 PM 
 

 

 

12)   Smidsteeg (between Front- en Backstreet) model 76, E4.  
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* Speelsteeg/ Schoolsteeg 
 
Schoolsteeg has proper signage 

 

13)  Speelsteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 

sides: Frontstreet and Boardwalk) 
 
* Loodssteeg/ Hotelsteeg 
 
Hotelsteeg has proper signs.  

 

14)  Loodssteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 
sides, Frontstreet and Boardwalk)  
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* Afloopsteeg/ St. Jansteeg 
 
St. Jan has proper signs.  

 

15)  Afloopsteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 
sides, Frontstreet and Boardwalk) + exception for timeframe for supplying businesses 8-10 AM + 6-8 
PM (removal pole needed). 
 
* Apotheeksteeg/ Van Romondtsteeg 

 

16)  Apotheeksteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, 
both sides, Frontstreet and Boardwalk) 

 

17)  Van Romondsteeg (between Front- and Backstreet) 2x prohibited for all traffic (9, C1, 
both sides, Frontstreet and Backstreet), no photo.  
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* Wathey Square/ Wilhelminastraat/ Hendrikstraat 
 
Frontstreet side correct signs (prohibited for all traffic except emergency vehicles)  

 
 

18)   2x prohibited for all traffic (9, C1) on Boardwalkside.  

Wilhelmina and Hendrikstraat have correct signs.  
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* Kerksteeg/ Pastoriestraat 
 

 

19)  Kerksteeg (between Frontstreet and Boardwalk) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 
sides, Frontstreet and Boardwalk)  
 

 

20)  Pastoriesteeg (between Front- and Backstreet) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 
sides, Frontstreet and Boardwalk) 
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* Rinksteeg/ D.C. Steeg 
 

 

21)  Rinksteeg 2x prohibited for all traffic (9, C1, both sides) + exception for timeframe for 
supplying businesses 8-10 AM + 6-8 PM. As there is a private parking place in the middle of this 

street, the first sign is not placed at the Frontstreet-Rinkstreet crossing but halfway after the parking 
place entrance.  
 

 

22)  Right-side of the DC Steeg crossing with Frontstreet (model 10, C2)   
 

23)  Right-side of the DC Steeg crossing with Backtreet (model 10A, C3) 
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* Secretarissteeg 
 

 

24)  Secretarissteeg (between Front- and Backstreet) 2x prohibited for all traffic (9, C1, both 

sides, Frontstreet and Backstreet) 
 
* Four streets in the area between Rinksteeg and Kanaalsteeg (parallel) and between 
Frontstreet and Boardwalk without names 

 

 

25a)  (9, C1, both sides, Frontstreet and Boardwalk) 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2021, nummer 26                                        Datum: 26 november 2021 

   P a g i n a  | 64 
 

 

25b) (9, C1, both sides, Frontstreet and Boardwalk) 

 

 

25c) (9, C1, both sides, Frontstreet and Boardwalk) 
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25d) (9, C1, both sides, Frontstreet and Boardwalk) 

 
End of Frontstreet: 6x taxi stand + improve lining by VROMI  
 

26)  (model 45, E5) 

 
* Kanaalsteeg 
 

27)  Prohibited to stop (29, E2) (removal barrier needed) 
 
 * Boardwalk:  
 
Beginning, ending and two places in between: 

 

28) Prohibited for all traffic (9, C1, both sides)  
 
* Frontstreet:  
 
29) Prohibited to park.  

 
On Frontstreet, parking on sidewalks is a big concern. Parking on sidewalks is always prohibited and 
therefore a no parking sign on sidewalks is not needed to fine a vehicle owner / driver. However, 
adding signs in which parking on sidewalks and parking is only allowed in the official parking spaces is 
explicitly communicated will create more awareness for the general public.   
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In the area from the Stille Steeg / Tamarindesteeg to the Schoolsteeg, a total of 4 traffic signs 
forbidden to park / waiting (model 35) with under sign 'parking only allowed at official parking 

spaces'. In the area from the Schoolsteeg to the Kanaalsteeg in total 8 signs forbidden to park / 
waiting (model 35) with under sign 'no parking on sidewalks'. 

(Model 35) 
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Summary, signs needed: 

 41 
 

 3 
 

 11 
 

 3 
 

 3 
 

 4 
 

12 
 
Onderbord laden en lossen 3 straten (nrs. 11,15 en 21).   
 
Onderbord ‘parking is only allowed in official parking spaces’ (nr. 29) :4x 
 

Onderbord ‘no parking on sidewalks’ (nr. 29) : 8x 
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ARTICLES OF INCORPORATION  
 
Upon this twenty seventh day of the year two thousand twenty-one came and appeared before me, 

Meredith Maritza Boekhoudt, LL.M., civil law notary on Sint Maarten: Ms. Charlotte Jennifer van Burk, 

LL.M., a corporate lawyer at my office at Professional Office Park, Osprey Drive # 1, Unit 2B, Point 

Blanche, Sint Maarten, residing on Sint Maarten, born in Zoetermeer, the Netherlands, on August sixth, 

nineteen hundred eighty-seven, not married and never been married, and hereby acting as proxy in 

writing of:  

1. Mr. CHRISTOPHE THÉODORE EMMANUEL, a member of parliament, residing at Arrowroot Drive 

2, South Reward, Cul-de-Sac, Sint Maarten, born in Saint-Martin, French West Indies, on May ninth, 

nineteen hundred seventy-six, according to his written declaration currently not married, holder of 

a passport issued by the Kingdom of the Netherlands with number DU8FK2K64; and  

2. Ms. MALAIKA HICKINSON, a policy advisor, residing at Arrowroot Drive 10, South Reward, Cul-

de-Sac, Sint Maarten, born on Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on September twentieth, 

nineteen hundred seventysix, according to her written declaration currently not married, holder of 

a passport issued by the Kingdom of the Netherlands with number NNC1FKK33.  

AUTHORIZATION   

The authorization of the appearer is sufficiently evident to me, civil law notary, from a power of attorney, 

which shall be attached to the original of this deed.  

INCORPORATION  

The appearer, acting as mentioned above, declared by these presents that her constituents herewith 

establishes an association and lays down the following Articles of Association:  

NAME AND SEAT  

Article 1   

1. The name of the Association is:   

 “NATION OPPORTUNITY WEALTH”, which can be abbreviated as “NOW”, and will hereinafter be 

referred to as the “Association”.  

2. The Association is established on Sint Maarten.   

DURATION   

Article 2   

The Association is established for an indefinite period of time.   

CONVICTIONS, PURPOSE AND MEANS TO ACHIEVE THE OBJECTIVES   

Article 3   

The Association believes that the basic obligation of a government is the development of its people while 

building the nation.  

The Association is guided by the basic principle that the people of Sint Maarten must come first in their 

own country and must be provided with every possible opportunity within their country to prosper and 

attain wealth.  

Article 4  

1. The Association has as its purpose:   

- to pursue the implementation of the political program of the Association;  

- to foster nation building by ensuring national awareness;  

- to empower the people of Sint Maarten;  

- to implement measures for the betterment of the country;  

- to diversify the economy and promote investment opportunities,  

ensuring job opportunities for all;  

- to foster innovation to ensure positive change;  

- to improve the overall health and wellbeing of the people of Sint Maarten;  

- to promote cultural awareness; and  

- to ensure political stability and unity.  
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 In general to do all what may be deemed necessary in the interest of – and in accordance with the 

objectives and the responsibility of the Association.   

2. The Association endeavors to achieve said purpose through, but not limited to:   

- community outreach programs to ensure involvement of the people of Sint Maarten;  

- information campaigns and educational programs; and  

- presenting credible and knowledgeable candidates to participate in parliamentary elections 

which candidates are grounded in the views of the Association.   

FINANCIAL MEANS   

Article 5   

The financial means of the Association will consist of:  a. contributions of its 

members and supporters;  

b. contributions/subsidies from governmental or non-governmental institutions or organizations;  

c. donations, legacies;  

d. fundraising;  

e. other possible gains.  

MEMBERSHIP   

Article 6  

1. The membership of the Association consists of the following categories:   

a. Ordinary Members;   

b. Non-Voting Members; being those who are not eligible to vote in the parliamentary election 

of Sint Maarten. Non-Voting Members are eligible to serve on Committees of the Association 

but cannot be appointed as Board Member of the Association.  

2. All members have to be accepted as such by the Board of the Association.  

3. A member of the Association cannot at the same time be a member of another political organization 

on Sint Maarten nor at the same time be a candidate of any other political organization on Sint 

Maarten.   

4. The Association will keep a register of aforementioned categories of members.  

MEMBERSHIP RIGHTS AND OBLIGATIONS   

Article 7   

1. All Ordinary Members have voting rights.   

2. Per meeting an Ordinary Member may be represented in the General Membership Meeting by 

another Ordinary Member, but must furnish the Board of the Association with an appropriate proxy 

in writing before the meeting.  

3. Non-Voting Members are not exempted from the payment of the yearly contributions and other 

charges or fees.  

 They have the rights and obligations as the Ordinary Members, unless otherwise provided for in the 

articles of this constitution.  

4. By obtaining membership all members subject themselves to the Articles of Association, the By-

Laws and the Resolutions and Regulations of the Association.  

5. The yearly contributions or other charges or fees will be fixed by the General Membership Meeting, 

or upon resolution of the General Membership Meeting, by the Board.  

6. The manner of payment will be regulated by the Board.  

7. Non-Voting Members have no voting rights.   

COMMENCEMENT OF MEMBERSHIP   

Article 8  

1. Membership commences through the acceptance by the Board after written application of the 

candidate to the Board or by acceptance of the invitation of the Board by a prospective member.  

 For applicants who are under age the permission of their legal representatives is required and can be 

submitted together with the application.  

2. The Board may turn down an application for membership.  
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 The applicant is to be informed as soon as possible about the decision of the Board. In case the 

application is turned down by the Board, the applicant may appeal the decision to the General 

Membership Meeting in writing within thirty (30) days after receipt of the decision of the Board.  

 The General Membership Meeting will decide on the application in the following meeting.  

TERMINATION OF MEMBERSHIP AND SUSPENSION   

Article 9  

1. Membership of Ordinary Members and Non-Voting Members will terminate:   

a. by death;   

b. upon notice in writing by the member to the Board, which can take place at any time, 

without any term of notice being required, without prejudice, however, to the provisions of 

paragraph 2 of this article.  

c. moreover a member may terminate his/her membership, with immediate effect, within one 

month from his/her having taken cognizance or having been informed of a resolution or an 

amendment to the Articles of Association restricting his/her rights or increasing his/her 

obligations. The resolution or the amended provisions of the Articles of Association shall 

not apply to him/her then;   

d. upon notice in writing by the Board to the member, which can take place at any time without 

any term of notice being required and which can take place in case it cannot reasonably be 

expected from the  

Association to continue the membership;  

e. by expulsion by the Board  which can only take place in case the member acts in 

contravention of the Articles of Association, the Regulations or Resolutions of the 

Association or if the member does injury to the Association in an unreasonable way.   

f. Expulsions or notice of termination to a Board member will be effected by the General 

Membership Meeting, without the right of appeal as meant hereinafter;  

g. In the cases mentioned sub d. and e. the member can appeal to the General Membership 

Meeting within thirty (30) days after receipt of the decision; the appeal will be handled in 

the next following meeting.  

    During the time of appeal and pending the appeal the member will be suspended.  

2. In case of termination of membership, as meant in paragraph 1 under b. and c. of this article, in 

the course of the fiscal year of the Association, the contribution will be due for the entire fiscal year, 

unless the Board decides otherwise. In all other cases of termination the contribution will be due 

till the date of termination or expulsion.  

THE BOARD   

Article 10  

1. The Board consists of an odd number of at least five (5) members, to be elected from the Ordinary 

Members of full age of the Association.   

 The number of Board members will be determined by the General Membership Meeting.  

 The Board will have among its members at least a President, VicePresident, Secretary and Treasurer.   

 The President and Vice-President will be elected in function, the other functions will be divided by the 

Board members mutually. The functions of Secretary and Treasurer may be combined in one 

function or with the VicePresidency.   

2. Board members are elected and appointed for a period of five (5) years by the General Membership 

Meeting from a list of nominees prepared by the Board, containing the names of nominees 

recommended by the Board and/or by a number of members with voting rights required for calling 

a meeting, as provided in Article 17, to be submitted in writing to the Board not later than twenty-

four (24) hours before the General Membership Meeting wherein the election is to take place, unless 

a different term will be regulated in the By-Laws.   

3. A Board member can at all times be suspended or dismissed by the General Membership Meeting.  

4. In case of suspension the General Membership Meeting will have to decide within two (2) months 

whether to terminate the membership of the Board member or maintain the suspension for another 

two (2) months at a maximum.  
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 If the decision to maintain the suspension or to terminate the membership of the Board member has 

not taken within mentioned two (2) months, the suspension is terminated.  

 Suspension or termination of membership of the Association of a Board member includes also 

suspension or termination of membership of the Board.  

5. A Board member shall cease to be a Board member:  

a. in the event of his or her death;  

b. by voluntary resignation;  

c. in the event of his or her bankruptcy, or in the event he or she files a petition for an official 

moratorium of payment to creditors, or if he or she is placed under guardianship or should 

lose control of his or her assets in any other way.  

6. In case of a vacancy on the Board, the vacancy is filled as soon as possible in the next following 

scheduled or specifically convened General Membership Meeting.  

7. Outgoing Board members are immediately eligible for re-election.   

8. The Board will remain legally constituted even when the number of Board members drops below 

five (5), but in such a case the vacancies should be filled within thirty (30) days.   

 Subsequently the functions on the Board will be allocated as described in paragraph 1 of this article, if 

necessary.   

9. In case of impediment or default of all Board members, the Association shall be temporarily 

managed by two persons designated thereto by the General Membership Meeting.   

MANAGEMENT AND REPRESENTATION   

Article 11   

1. The Board is charged with the management of the Association.   

 The Board is furthermore charged with the execution and the observation of the compliance by the 

members with the Articles of Association, the ByLaws and the Resolutions and Regulations of the 

Association.   

2. The Board requires the permission from the General Members Meeting to:   buy, sell, lease or 

encumber properties; and   

 to arrange and effect a mortgage loan or other loans, to borrow and to lend money, with or without 

personal or real security on behalf of third parties;   

 which resolution to grant the Board aforementioned permission must be passed by unanimous votes 

cast in a General Members Meeting, in which at least two/thirds (2/3) of the members with voting 

rights are present.   

3. In general the Board is obligated to administrate the assets and debts of the Association and the 

activities of the Association according to the requirements ensuing from these activities and to save 

the relevant books, documents and other data-providers in such a manner that the rights and 

obligations of the Association will be known at any time.   

 Each Board member has the right to inspect the administration and the books, documents and other 

data-providers of the Association.   

 The Board is obliged to save the books, documents and other data providers, if any, during a period of 

ten (10) years.   

4. The Association will be represented in and out of Court by the President acting together with the 

Secretary or Treasurer, or the Association will be represented in and out of Court by the Secretary 

and the Treasurer acting together.   

BOARD MEETINGS   

Article 12   

1. Board meetings will be held once a month or whenever deemed necessary by the President or at 

least two (2) Board members.   

2. The Board meetings will be held on Sint Maarten.   

3. The Board can only pass valid resolutions if a majority of Board members holding office is present. 

If there is not a majority of the Board members present, a second meeting is to be held not less 

than forty-eight (48) hours and not more than seven (7) days after the first meeting in which 
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second meeting the resolution can be passed by at least three of the Board members including the 

President, without a special quorum being required.   

4. The Board can pass resolutions outside of a meeting held, in urgent situations through the obtained 

signature of all Board members on the resolution prepared.   

5. A Board member may appoint another Board member by proxy-in-writing to represent him at 

meetings. The proxy-in-writing must contain the specific issue to be voted on. A general proxy is 

not allowed.   

6. At a meeting one Board member may not represent more than one other Board member.   

7. Resolutions of the Board are passed by majority of votes. In case of equality of votes the President 

has a decisive vote.   

8. Minutes are kept by the Secretary of all business transacted at the Board meetings.   

PARTY LEADER  

Article 13  

1. The Association has a Party Leader, who is entrusted with the political leadership of the Association.   

2. The Party Leader is elected from the Ordinary Members by the Party Congress.  

3. The Party Leader shall in principle be the person heading the list of candidates for the parliamentary 

elections on Sint Maarten.  

4. In deviation of paragraph 2 of this article, for the first time, the Party Leader shall be appointed by 

the Board.  

POLITICAL PROGRAM  

Article 14  

1. The Board of the Association will establish a program and present this program to the General 

Membership Meeting ultimately one (1) week before Postulation Day.   

2. The Party Congress is charged with establishing the political program and the election program for 

the elections for the Parliament of Sint Maarten.  

CANDIDATES LIST AND NOMINATING COMMITTEE  

Article 15  

1. The Board shall appoint a Nominating Committee. The Nominating Committee is charged with the 

task of comprising a list of candidates for the parliamentary elections.  

2. The Party Leader is the Chairman of the Nominating Committee.  

3. Only Ordinary Members are eligible for nomination on the candidates list.  

4. The list with nominees shall be approved by the Board and after said approval presented to the 

General Membership Meeting.  

FISCAL YEAR  

Article 16  

The fiscal year of the Association runs from January first till December thirty-first.  

GENERAL MEMBERSHIP MEETING OF MEMBERS   

Article 17   

1. Yearly, not later than eight (8) months after the fiscal year, a General Membership Meeting, the 

“Party Congress” will be held.   

  The General Membership Meeting can extend the aforementioned term for each year.   

2. General Membership Meetings will moreover be held whenever deemed desirable by the Board or 

whenever a number of members with voting rights representing at least ten percent (10%) of the 

members with voting rights lodge a relative written request to the Board stating the items to be 

discussed.  

 In that case the Board is obliged to convene a meeting to take place not later than one (1) month after 

receipt of the request.   

3. If the meeting has not been convened within fourteen (14) days after receipt of such request, the 

applicants themselves will be authorized to call the meeting in the manner in which the Board 

convenes the General Membership Meeting or by an advertisement in one of the local well–read 

newspapers.   
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 The requesters may then charge others than the President and Secretary of the Association with the 

presidency of the meeting and the making of the minutes.   

4. All Ordinary Members and Non-Voting Members, if not suspended, have a right to attend the 

General Membership Meetings. Ordinary members also have the right to address the meeting.   

5. The General Membership Meeting decides about the right to attend and/or address the meeting of 

other than the aforementioned persons.   

6. The President and Secretary of the Association will also function as Chairman and Secretary of the 

General Membership Meetings, with the exception of the provisions of paragraph 3 of this article.   

7. Unless otherwise provided elsewhere in this constitution, resolutions of the General Membership 

Meeting will be passed by majority of votes in a meeting in which at least a majority of the members 

is present. Invalid votes and abstentions will be deemed votes not cast.   

8. If the quorum, as mentioned in the previous paragraph, has not been met, a  

second meeting shall be convened, with the same agenda as the first meeting, to be held not later than 

two (2) weeks after the first meeting. In this second meeting, valid resolutions can be passed with 

at least one/third (1/3) of the votes cast.   

9. Unless the meeting decides otherwise votes on persons will be cast in writing and votes on matters 

will be cast orally.   

 In case of equality of votes on matters, the proposal has been rejected. In case of equality of votes by 

voting on persons, a second voting is held between the two persons, who captured the highest 

number of votes. In case of equality of votes also by the second voting the decision is taken by lot.   

10. An unanimous vote of all members with voting rights, although not taken in a meeting and provided 

taken with the prior knowledge of the Board, will have the same value as a resolution of the General 

Membership Meeting. Each member shall acknowledge their vote in writing.   

POWERS OF THE GENERAL MEMBERSHIP MEETING   

Article 18  

In the General Membership Meeting are invested all powers of the Association, which are not by law or 

the Articles of Association commissioned to the Board.   

AGENDA OF THE PARTY CONGRESS   

Article 19  

At the Party Congress the following matter will be considered:   

a. the minutes of the last General Membership Meeting shall be discussed and approved;   

b. the President shall submit the annual report about the developments and activities of the 

Association and the management and policy of the  

Association concerning the foregoing fiscal year;   

c. The Treasurer shall render a financial report concerning the preceding fiscal year, especially the 

financial statements, containing at least a balance sheet  

and a statement of assets and liabilities and the explanatory memorandum with respect to these 

documents;   

 The balance sheet and the statement of assets and liabilities will have to be signed by all Board 

members. In the event a signature is missing it shall have to be noted in the relevant report with 

the reasons thereby stated.   

d. The report of the hereinafter mentioned Auditing Committee, if installed by the General Membership 

Meeting, shall be discussed and approved;   

e. The contributions, other charges or fees shall be established;   

f. Vacancies on the Board shall be filled;   

g. If deemed necessary by the General Membership Meeting an Auditing Committee and any other 

Committee(s) will be elected. Members of the  

Board may not be members of the Auditing Committee or a Committee of Disputes, if any.   

h. The Board shall present a report of the activities for the upcoming year and the herewith connected 

budget;   

i. other matters placed on the agenda by the Board.   
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CAMPAIGN COMMITTEE  

Article 20  

1. The Board shall appoint a Campaign Committee, which committee shall be in charge of the planning 

and execution of an election campaign.  

2. The Campaign Committee must include at least the Party Leader, the President and the Treasurer 

of the Association.  

3. The Campaign Committee must submit a budget plan to the Board for approval.  

AUDITING COMMITTEE AND OTHER COMMITTEES   

Article 21  

1. The General Membership Meeting may appoint an Auditing Committee as mentioned in Article 19, 

sub g.   

2. The General Membership Meeting may institute other Permanent or Ad Hoc Committees from the 

members and regulate their tasks as well as the manner of their functioning upon proposal by the 

Board.   

3. The Auditing Committee and other Committees consist of at least two members to be appointed for 

one (1) year from the Ordinary Members.   

4. The Board shall provide the Auditing Committee with all required information.   

5. The Board shall render periodical reports to the General Membership Meeting concerning the 

activities of the Committees.   

BY-LAWS/REGULATIONS   

Article 22  

1. The Board may draw up By-laws to be submitted at the General Membership Meeting for approval. 

These By-laws shall contain in detail all matters resulting from this constitution and which may in 

no respect be in conflict with the articles of this constitution.   

2. The resolution to approve or amend the By-laws shall be passed by a majority of at least two/thirds 

(2/3) of the votes cast in a meeting of members, in which at least one/half (1/2) of the members 

with voting rights are present.   

3. The paragraphs 2 and 3 of Article 23 are likewise applicable.   

4. The Board may also draw up regulations, to be submitted at the General Membership Meeting for 

approval, to regulate in a durable way internal, not legal, matters of the Association.   

AMENDMENT   

Article 23  

1. The articles of this constitution can be amended by a resolution of the General Membership Meeting, 

passed by a majority of at least two/thirds (2/3) of the votes cast in a meeting, in which at least 

two/thirds (2/3) of the members with voting rights are present.   

2. If the number of members as meant paragraph 1 of this article is not present in the first meeting, 

a second meeting will be called, to be held not earlier than seven (7) days and not later than thirty 

(30) days after the first meeting, in which second meeting the resolution can be passed by a 

majority of the votes cast in a meeting, in which at least a majority of the members with voting 

rights are present.  

3. If the number of members as meant paragraph 2 of this article is not present in the second meeting, 

a third meeting will be called, to be held not earlier than seven (7) days and not later than fourteen 

(14) days after the second meeting, in which third meeting the resolution can be passed by a 

majority of the votes cast, without a special quorum being required.  

4. The proposal to amend the articles of this constitution should be laid down for inspection by the 

members, at an appropriate place, at least seven (7) days prior to the first General Membership 

Meeting in question and until after the end of the first or in the alternative second meeting.   

DISSOLUTION  

Article 24  

1. A resolution to dissolve the Association requires the same number of votes and the same quorum 

as required for a resolution to amend the articles of this constitution. The paragraphs 2, 3 and 4 of 

Article 23 are likewise applicable.  
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2. In case of a resolution as meant sub 1, the General Membership Meeting decides about the 

allocation of a positive balance. Article 23 is likewise applicable to this last mentioned resolution.   

3. A possible positive balance of the dissolved Association will as much as possible be spent in 

accordance with the purpose of the Association.   

4. After a resolution as meant sub paragraph 1 of this article, the Board is in charge of the liquidation, 

but the Board may appoint one or more liquidator(s).  

5. After the end of the liquidation, the books and records will, during a period of ten (10) years, be in 

the custody of the person being Secretary of the Association at the time when the resolution to 

dissolve the Association was passed or such other person designated by the Board.   

6. The provisions of the articles of this constitution remain in force as much as possible during the 

liquidation.   

7. The liquidation will furthermore be effected with due observance of the provisions of the applicable 

articles of the Civil Code.   

FINAL PROVISIONS   

The appearer, acting as mentioned above, furthermore declared:  that the present Board 

members of the Association are:   

1. Mr. CHRISTOPHE THÉORDORE EMMANUEL, above mentioned, as  

President;   

2. Ms. MALAIKA HICKINSON, residing at Arrowroot Drive 10, South Reward, Cul-de-Sac, Sint Maarten, 

born in Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on September twentieth, nineteen hundred 

seventy-six, as Vice-President;   

3. Ms. SHALANDA  THEODORA LAKE, residing at R. S. Nicholson Street 14, Ebenezer Estate, Cul-de-

Sac, Sint Maarten, born in Sint Maarten, formerly the Netherlands Antilles, on November thirtieth, 

nineteen hundred eightyone, as Treasurer;   

4. Ms. JENNIFER PATRICIA JOHNSON, residing at Orchid Drive 1-B, Betty's Estate, Cul-de-Sac, Sint 

Maarten, born in Aruba, formerly the Netherlands Antilles, on April eighteenth, nineteen hundred 

seventy-three, as Secretary;  

5. Mr. DANIEL ROBERT BERRY, residing at Arlette B. Peters Road 5, Cay Hill, Little Bay, Sint Maarten, 

born in Saint-Martin, French West Indies, on  

September eighteenth, nineteen hundred sixty-seven, as board member; who have all 
accepted their appointment.  The appearer is known to me, civil law notary.  
------------------------------------------------------------------------- -WHEREOF THIS DEED, has been 

executed on Sint Maarten, in one original copy, on the date mentioned in the heading hereof.  

After relating the substance of this deed to the appearer, she declared to have examined the contents 

of this deed and not to desire a complete reading hereof. Then, after summary reading of this deed, this 

deed was signed by the appearer and me, civil law notary.  
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Overzicht wetgeving 

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig 

te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond 

van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het 

Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de 

Landscourant, te weten een overzicht van: 

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van 

de Ombudsman nog niet is verstreken; 

2. in werking getreden wettelijke regelingen; en, 

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 

 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

AB 2021, no. 69 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 7e oktober 

2021 bevattend(bouw)technische 
voorschriften voor bouwen en slopen 
van bouwwerken als bedoeld in 
artikel 19 van de Bouw- en 
woningverordening (Bouwbesluit) 
met Bijlagen 
 

17 oktober 2021 
 

 

op een bij 
landsbesluit te 

bepalen tijdstip  
 
 
 
 

 

 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

Datum  

inwerkingtreding 

AB 2021, no. 65  Regulation of the Minister of Tourism, 

Economic Affairs,Traffic and 

Telecommunication of October 6, 

2021  to determine the maximum 

wholesale price and maximum retail 

prices for petroleum products 

(Regulation maximum prices 

petroleum products) 

06 oktober 2021  09 oktober 2021  

AB 2021, no. 66 Regeling van de Minister van 

Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie en 

van de Minister van 

Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 15 

oktober 2021, tot wijziging van 

artikel 2 van de Regeling 

15 oktober 2021 16 oktober 2021 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/Official-Publications.aspx
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maatregelen economisch verkeer 

COVID-19 

AB 2021, no. 67 Ministeriële regeling van de Minister 
van Algemene Zaken tot wijziging 
van de Sanctielandsregeling in 
verband met nieuwe sancties van de 
Verenigde Naties en de Europese 
Unie 

21 september 2021  19 oktober 2021 

 

AB 2021, no. 68 

 

Regulation of the Minister of Tourism, 
Economic Affairs,Traffic and 
Telecommunication of October 29, 

2021  to determine the maximum 
wholesale price and maximum retail 

prices for petroleum products 
(Regulation maximum prices 
petroleum products) 
 

29 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

30 oktober 2021 

AB 2021, no. 70 Regeling van de Minister van 
Toerisme, Economische Zaken, 

Verkeer en Telecommunicatie en 
van de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale 
Ontwikkeling en Arbeid van 5 
november 2021, tot wijziging van 
artikel 2 van de Regeling 
maatregelen economisch verkeer 

COVID-19 
 

05 November 2021 
 

 05 November 2021 

AB 2021, no. 71 Besluit van 10 november 2021 tot 
afkondiging van het Besluit van 28 
september 2021 tot wijziging van 
enkele vervaldata van wettelijke 
voorzieningen die zijn getroffen in 

verband met de uitbraak van COVID-
19 
 

28 September 2021 
 

01 December 2021 
tijdstip van verval  
 

AB 2021, no. 72 Regulation of the Minister of Tourism, 
Economic Affairs, Traffic and 
Telecommunication of November 17, 
2021 to determine the maximum 
wholesale price and maximum retail 

prices for petroleum products 

(Regulation maximum prices 
petroleum products)  
 

17 November 2021 
 

18 November 2021 
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Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 

 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 

 

   


