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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, 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 IGNACIO-
FELIDA FRANSISCA A. voorheen wonende te 

ST. PETERS ROAD # 77, ST. PETERS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  27 augustus 
2020, 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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YEUNG RISA DEBORAH 
voorheen wonende te SISTER CLARA DRIVE 
# 4,  SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 07 augustus 2020, 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 september 
2020, 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 JEAN 
PHILISMA voorheen wonende te UNION 

ROAD # 186, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 09 september 2020, 
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 10 september 
2020, 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 KONG 
XIANXIN voorheen wonende te VAN GOGH 
STRAAT # 40, MADAME ESTATE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  08 september 

2020, 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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan ZHAO YONGRUI voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 53,  COLE 

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

op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 september 
2020, 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 AKYURT - 
MAURICIO, MA LOURDES voorheen wonende 
te UNION ROAD # 155, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 09 september 

2020, 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 10 september 
2020, 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 MANEK 
HARESH USHA voorheen wonende te 

SIMPSON BAY ROAD # 124, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 
juli 2020, 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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan XIE RONGGAO voorheen 
wonende te SR. PATIENTIA ROAD # 3,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 MAIGNAN DIEUNE 

voorheen wonende te AIPORT ROAD # 17, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, 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 JOHARA 
MOHAMED NIFRAN voorheen wonende te 
UNION ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  09 september 2020, 

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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WU LIQIN voorheen wonende 

te WATERFRONT ROAD # 6,  COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 DAVIS PARKER J. 
voorheen wonende te AIPORT ROAD # 37, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 september 2020, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, 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 WUERZ 

JESSICA LYNNE voorheen wonende te 
OYSTER POND ROAD # A-18, OYSTER 
POND, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 augustus 2020, 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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WU CAIHONG voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 55,  COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 TROENODJODJOTO 

SAMMY SERANO voorheen wonende te 
AIPORT ROAD # 29, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 07 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, 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 LI QIANG JI 
voorheen wonende te WELFARE  ROAD # 55, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  04 setember 2020, 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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WU CHONG YANG voorheen 

wonende te WELFARE ROAD # 91,  COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 FORGENE, PATRICIA 
JUDITH voorheen wonende te AIPORT ROAD 
# 22, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 07 september 2020, 

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

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YIN XUEPING voorheen 

wonende te TOPAZ DRIVE # 9, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  07 
augustus 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 

Ontvanger, aan GIBBON MICHAEL voorheen 
wonende te COTE D' AZUR MARINA 2-A,  
LOW LAND, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 CORREA GOVZALEZ, 

MARIO HERMAN voorheen wonende te 
AIPORT ROAD # 28, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 07 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YEE FONG, DANIEL YU 
QIAN voorheen wonende te WELFARE ROAD 
# 45, COLE BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  07 augustus 2020, door de Ontvanger 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YU-SUN ZHENNING 

voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 51-
A,  SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 07 augustus 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 HE, RUIRONG voorheen 
wonende te AIPORT ROAD # 15, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 07 september 2020, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan YU SHUI HING voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD # 108 UNIT 4A, 

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

op d.d.  07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan XU GAN XIONG voorheen 

wonende te AIRPORT ROAD # 51-A,  
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan HYDROMYTE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

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

op d.d.  28 augustus 2020, 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 15 september 
2020, 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 SALVA SXM N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 84, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.07 
september 2020, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2020, 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 BAMBOO 

BERNIES (ST. MAARTEN) N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD MAHO , 
LOWLANDS , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 september 2020, 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 10 september 
2020, 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 BRIGHT 
ALUMINIUM & HURRICANE PROTECTION 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD # 
151, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  09 september 2020, 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 15 september 
2020, 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 NO 1 SXM WATER 

SPORTS CENTER N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 165, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.07 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2020, 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 FOOD 
EXPRESS COLEBAY N.V. DBA LIDO FOOD 
CENTER voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 109 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 september 2020, 
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 10 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan WSA (2008) HOLDING INC 

voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 66, 
LOW LAND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 augustus 2020, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Casper Jones, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2020, 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 DFS ST. MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT RAOD Z/N, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.07 september 2020, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 17 september 
2020, 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 CUPECOY 

VILLAGE REAL ESTATE N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD # 66 , LOWLANDS 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  09 september 
2020, 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 14 september 
2020, 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 HARIDEV 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD # 
137-D, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 september 2020, 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 15 september 
2020, 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 FLAMINGO 

INTERNATIONAL (ST. MAARTEN) B.V. DBA 
ESCA & COFFEE EXPRESS voorheen gevestigd 
te AIPORT ROAD # 99, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.07 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 24e september 2020, 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 DE ASSOCIATION OF 
OWNERS LAGUNA VIEW APARTMENTS, 
gevestigd op Sint Maarten, die voor deze zaak 
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten 
kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan de 

Welfare Drive # 16, Unit 3C te Cole Bay, Sint 

Maarten, ten kantore van de advocate mr. 
Vivian C. Choennie, ten laste van de naamloze 
vennootschap KEY REAL ESTATE 
MANAGEMENT N.V., zonder bekende 
vestigingsplaats hier te lande,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 

Eerste Aanleg, beschikking dd. 18e februari 
2020. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 15e september 2020, van de 

ondergetekende aspirant 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 LIANG, SUYING, 
LIANG, XIAOHUA, BILL, XIE, allen wonende 

op Sint Maarten, die voor deze zaak tot het 

uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore 
van Mark John Rabess, deurwaarder, alsmede 
aan de Frontstreet # 35 te Philipsburg, Sint 
Maarten, ten kantore van de advocaat mr. 
C.H.J. Merx, ten laste van MO, GUO JIAN, 
wonende op Sint Maarten,  
BETEKEND:EXECUTORIAAL 

DERDENBESLAG, dd. 15e september 2020. 
 
De aspirant deurwaarder,  
Danica E.N. Zichem 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
 

Bij exploot dd. 24ste september 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten 
verzoeke van Abraham O’Neil Christian, 
gedomicilieerd ten kantore van de advocate mr. 
P. Brandon op St. Maarten, aan Criseida Perez 

Vargas, wonende op St.Maarten, BETEKEND, 
een beschikking waarbij de echtscheiding 
tussen partijen op 21 september 2020, in het 
openbaar is uitgesproken, geschieddende deze 

betekening en publicatie ten effecte rechtens en 
opdat de geexploiteerde van het een of ander 

niet onkundigd blijft  
 
De aspirant deurwaarder  
Danika E. N. Zichem 
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AANKONDIGING 
 

 
Bij exploot dd. 25e september 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St. Maarten,  heb ik, Danica E. N. Zichem, 
aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet # 115 te 

Philipsburg, alhier. ten verzoeke van de 
stichting Rice Hill Gardens Home Owners 
Foundation gedomicilieerd ten kantore 
advocate B. Brooks, aan de stichting 

particulier fonds Nostra Domus Private 
Foundation,  gevestigd te St. Maarten. 
BETEKEND een door de ondergetekende 

aspirant deurwaarder opgemaakte proces-
verbaal van 24e september 2020, houdende 
executoriaal beslag op de daarbij aangeduide 
onroerende zaak als in voormeld proces-verbaal 
omschreven.  
 
De aspirant deurwaarder  

Danica E. E. Zichem 
 
 
 
 

 
ONDER CURATELESTELLING 

 
Bij beschikking van de E.A. rechter mr. P.P.M. 
van der Burgt in het  Gerecht in Eerste Aanleg 
van Sint Maarten d.d. 21 september 2020, is ten 
verzoeke van Mevrouw Natasha Kimberly 
Brandy, wonende op Sint Maarten,  voor de zaak 

domicilie kiezende aan de Kings of the Sea Road 
# 1-B, U.P.Q., Sint Maarten, ten kantore van de 
advocate mr. N.C. de la Rosa, de heer Arnold 
Nico JOHN, geboren op 12 juni 1983 op Sint 
Maarten, onder curatele gesteld met benoeming 
van mevrouw Natasha Kimberly BRANDY tot 
curator. 

 

Namens de curator, 
De gemachtigde, mr. Nerissa de la Rosa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

 
Bij beschikking van 23e september 2020, ten 
verzoeke van JOHN LAURENT ALEXIUS 
HODGE, wonende op Sint Maarten, die voor 
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie 
kiest ten kantore van mij, deurwaarder, 

betreffende de onder curatele stelling van 
EDWIN ELIOT HODGE, geboren op 28 januari 
1942 te Saint Martin, wonende in Sint Maarten, 
aan de Pigeon Road # 19 te Point Blanche,  

BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 23e september 
2020: 

Stelt EDWIN ELIOT HODGE, geboren op 28 
januari 1942 te Saint Martin, wonende in Sint 
Maarten, aan de Pigeon Road # 19 te Point 
Blanche onder Curatele; 
Benoemt tot Curator JOHN LAURENT 
ALEXIUS HODGE, wonende op Sint Maarten.  
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 29e september 2020, 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 RUTH ALTAGRACIA 

MARLIN, wonende op Sint Maarten, die voor 
deze woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 
Sint Maarten, ten laste van HERMAINE 
MADURO, wonende op Sint Maarten,  
BETEKEND: Beschikking van het Gerecht in 
Eerste Aanleg  dd. 15e september 2020. 

 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess  
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OPROEPING 
 

 
bij exploot van de 24e september 2020, 
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 16e 
september 2020 van de E. A. Rechter in het 

Gerecht in Eerste Aanleg ,   
1. EDMONDO PATRICIO SINT JAGO, 2. 
LOUIS ALBERT SINT JAGO EN 3. MARIE 

JOSEPH SINT JAGO, allen zonder vaste en/of 
bekende woonplaats op Sint Maarten of elders,  
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 december 
2020, des voormiddags te 08:30 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om op de vordering van   
1. MARLENE HELEN SINT JAGO, 2. FELICIA 

MARRIANNE SINT JAGO, 3. DE 
GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN 
JULIETTE ANNETTE BALY: 3.1 Elsidro 
Franklin Sint Jago, 3.2 Miranda Elsidra 
Loves Seabrookes, 3.3 Evenicia Annette 

Seabrookes en 3.4 Evencia Melissa 
Seasbrookes EN 4. MELVIN DEGNARDO 

SINT JAGO, allen gedomicilieerd aan de Union 
Road 120 C te Cole Bay en gemachtigd dhr. E.I. 
Maduro 
AR 287/19 – SXM201901267 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess 
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Announcement   
 
Public review 
In accordance with the National Ordinance on Spatial Development Planning (AB 2013, GT no 144) and  

the Planning Permit PP-05088 ‘Cay Bay Estates’, Article 5.4,  
The minister of VROMI hereby announces placement of the masterplan ‘Indigo Bay Hotel and Condo’ by 
developer Cay Bay Development NV (CBD) on public review. In order to realize this masterplan, CBD 
requests approval for variances to planning permit PP-05088 ‘Cay Bay Estates’. 
The development area is located along the Cay Bay beach in Billy Folly- Cay Bay areas. The plan consists 
of hotel buildings, residential buildings, pools and other facilities e.g. a wellness center and meeting 

facilities. The main hotel building and two (residential) buildings have been requested to be higher than 
the maximum allowable four (4) floor levels building height (approx. 14m). 
Furthermore, the plan proposes non-vertical constructions like pools, walkways and landscaping to be 
situated along the Cay Bay beach at a significantly smaller distance from the high waterline than the 

50m required beach setback according to the Beach Policy (VROMI, 1996).   
Lastly, an area preserved for nature of approx. 100m² along the Cay Bay beach is requested to be re-
zoned to built-up area in order to construct part of one of the hotel buildings along the Cay Bay beach. 

The aforementioned masterplan will be placed on public review for a period of thirty (30) days, effective 
the day after this publication, per map, drawings and elucidation presented on the government website. 
(go to www.sintmaartengov.org/government/VROMI, click on the top left red menu button, navigate to 
PREPARATORY RESOLUTIONS and you will find the plan under ‘Public review MASTERPLAN INDIGO BAY 
HOTEL AND CONDO’). In addition, the masterplan can be viewed in hard copy at the office of the 
Government Administration Building, Soualuiga Road #1, Pond Island, Great Bay. 
 

During the public review period from October 3rd 2020 to November 2nd 2020, anyone may submit 
objections with respect to this Masterplan in writing to the minister of VROMI and drop this off at the 
front desk of the Government Administration Building, P.O.  Soualiga rd., Philipsburg, St. Maarten.  
After the public review, the master plan including all submitted objections will be sent to the minister 
for decision-making.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.sintmaartengov.org/
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                                                                          No. 2020/800 
 

 
 

LANDSBESLUIT 
 

Van de 23 juli 2020, no. 20/0434 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 

Op voordracht van de Staten van Sint Maarten; 
 
 

In overweging genomen hebbende: 
 

- dat het noodzakelijk is een lid te benoemen ter vervulling van de vacature van lid van de 
Algemene Rekenkamer Sint Maarten; 

- dat de Staten in Openbare Vergadering van 17 februari 2020 besloten hebben twee 
kandidaten voor te dragen voor de vervulling van voormelde vacature; 

- dat de Regering vervolgens een van die kandidaten heeft aangewezen om de vacature te 

vervullen. 
 
Gelet op:  
 

- artikel 75, tweede lid, van de Staatsregeling; 

- Artikel 2, tweede, derde en vierde lid van de Landsverordening Algemene Rekenkamer;  
 

 
HEEFT BESLOTEN: 

 
 

Artikel 1 
 

Tot lid van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten wordt voor de periode van zeven jaar 
benoemd, mevrouw Mandy Daal-Offringa. 
 
 
Artikel 2 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit Landsbesluit. 

Dit Landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 
 
 
 

Philipsburg, 23 juli 2020 
De Gouverneur van Sint Maarten 

De 24 juli 2020 
De Minister van Algemene Zaken 
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No. 2020/DGFEX02 
 

 
 
 
 

MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE  
 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN TELECOMMUINCATIE, 

 
 

NR: 2020/1185 
 
 
in overweging genomen hebbende: 
- De aanvraag d.d. 04 September 2019, van Dhr. Roy RICHINSIN, Station Manager, namens FEDEX 

ST. MAARTEN N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een vergunning voor het 
vervoeren dan wel doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een luchtvaartuig; 

- dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke stoffen te 
vervoeren of te doen vervoeren; 

- dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en) behoort van 
bovengenoemde bedrijf/ instantie; 

- dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht-, en Scheepvaart op  

04 September 2019, uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de  onderhavige 
gevaarlijke stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren. 

 
gelet op: 

artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de artikelen 17 
en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013, GT no. 400, zoals 

gewijzigd); 
 

H E E F T   B E S L O T E N: 
 
Artikel 1 

1. Aan FEDEX ST. MAARTEN N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, wordt vergunning 
verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een luchtvaartuig van de in 

het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen. 
 
2. Klasse 1 Explosieven; 

Klasse 2 Gassen; 
Klasse 3 Brandbare vloeistof; 
Klasse 4 Brandbare vaste stoffen; 

Klasse 5 Oxiderende stoffen; 

Klasse 6 Giftige en besmettelijke stoffen; 
Klasse 7 Radioactief materiaal; 
Klasse 8 Corrosieve stoffen; 
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen. 

 
 

Artikel 2 
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen: 

1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk doorgegeven te 
worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 
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2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient dit schriftelijk 
doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart. 

3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel: 
a. de gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven procedure; 
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 

9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013 GT no. 400); 
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft. 

4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
17, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB  2015 no. 9). 

5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld in artikel 
18, eerste lid van de  Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9). 

6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de 
Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële beschikking 
worden gewijzigd. 

 

 
Artikel 3 
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende voorwaarden en 

bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard door het enkel 
gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze 
ministeriële beschikking één of meer rechten te ontlenen. 
 
 
Artikel 4 
Het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren is/zijn belast 

met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking genoemde of alsnog te stellen 
nieuwe gewijzigde voorwaarden. 
 
 
Artikel 5 

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant. 
 

 
Artikel 6 
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening. 
 
 
 

  
  
Philipsburg, 22 September 2020 
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 
Namens deze, 
Louis Halley 

Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart 

 
 
 

 
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6 weken na de dag waarop 
deze beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie. Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel 16, eerste lid van de LAR al dan niet na de procedure 
van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is gegeven beroep 
aantekenen bij het Gerecht in eerste aanleg. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 
 

VAN DE 22 september 2020 
 

MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, 
 

MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
 
 
 

 
                                                                      NR.: 2020/1186 

 
 

In overweging genomen hebbende: 

- dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur op grond 
van de Landsverordening op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan Sint 
Maarten bevoegd is tot het uitgeven van gronden in erfpacht; en, 

- dat bij Besluit mandaat uitgifte in erfpacht van gronden, van 3 juli 2020, nummer 2020/804, 
mandaat is verleend aan de Minister van Financiën voor het uitgeven van gronden in erfpacht 
in het geval belangen worden geraakt van de echtgenote of partner, zijn bloed- of 
aanverwanten tot en met de derde graad van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening, Milieu en Infrastructuur, dan wel een belangenverstrengeling wordt geconstateerd; 
- dat het ondertekenen van akten ten overstaan van een notaris in verband met de uitgifte van 

gronden, dan wel overige handelingen ten aanzien van rechten van erfpacht, een 
administratieve handeling is met het enkele doel het door de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur genomen besluit, dan wel het namens deze 
genomen besluit ten aanzien van erfpacht te formaliseren; 

- dat bij besluit van 4 januari 2016, nummer 2016/001, de Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur is aangewezen 
als gemachtigde om als comparant namens het land Sint Maarten op te treden bij het verlijden 
van notariële akten inzake erfpacht, waaronder het vestigen van het recht van erfpacht, akten 
tot splitsing (in appartementsrechten) van erfpacht met dan wel zonder toestemming tot 
overdracht, wijziging van bestemming van erfpacht, alsook het terugnemen van rechten van 
erfpacht; 

- dat het wenselijk is de Secretaris-Generaal zoveel mogelijk te ontlasten van uitvoerende 
werkzaamheden die door anderen kunnen worden uitgevoerd; 

- dat het Diensthoofd van de Dienst Domeinbeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur goed op de hoogte is van de uitgifte van 
gronden; 
 

Gelet op:  

- De Landsverordening op de uitgifte in erfpacht van gronden toebehorende aan Sint Maarten; 
 

 

 

HEEFT BESLOTEN:  
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Artikel 1 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 

a. Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur; 
b. Diensthoofd Dienst Domeinbeheer: het Diensthoofd van de Dienst Domeinbeheer van het 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. 
 
 
Artikel 2 
Het diensthoofd Dienst Domeinbeheer wordt aangewezen als gemachtigde om als comparant namens 
het land Sint Maarten op te treden bij het verlijden van notariële akten inzake erfpacht, waaronder het 

vestigen van het recht van erfpacht, akten tot splitsing (in appartementsrechten) van erfpacht met dan 
wel zonder toestemming tot overdracht, wijziging van bestemming van erfpacht, alsook het terugnemen 
van rechten van erfpacht. 
 

 
Artikel 3 
Bij belet of ontstentenis van het diensthoofd Dienst Domeinbeheer zal de Minister zelf zijn bevoegdheid 

uitoefenen. 
 
 
Artikel 4 
De gemachtigde houdt een register bij van alle door hem/haar ondertekende akten en legt dit drie (3) 
maandelijks voor aan de Minister. 
 

 
Artikel 5 
De machtiging bedoeld in artikel 2 is van kracht tot het moment van wederopzegging door de Minister. 
 
 

Artikel 6 
Het besluit van 4 januari 2016, nummer 2016/001, wordt ingetrokken. 

 
 
Artikel 7 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na ondertekening. 
 

 

 
 
Philipsburg, 22 september 2020 
Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 

 
During the month of August 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves dropped by NAf.12.9 million due to the lower 

base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit 
(CDs) rose by NAf.4.4 million because the commercial banks subscribed for a higher amount than 
matured on one of the weekly auctions.  
 
Base money2 increased by NAf.80.3 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.93.6 million), moderated by a drop in currency in circulation (NAf.13.3 million). 

The drop in currency in circulation was primarily the result of less demand for cash from the public after 
the holiday period in July. The increase in the current account balances was mainly the result of the 

decline in required reserves and the transfers from the governments of Curaçao and Sint Maarten, the 
Postspaarbank (PSB Bank N.V.) and pension funds from their accounts at the Bank towards their 
accounts at the commercial banks. The increase was moderated by the net purchase of foreign exchange 
and CDs at the Bank by the commercial banks. Moreover, the Bank extended more short-term credit to 
the commercial banks. As a result, the item “Claims on deposit money banks” rose by NAf.4.6 million 

on the assets side of the balance sheet.  

                                                           
1 The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits. 
2 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Aug-20 31-Jul-20 Liabilities 31-Aug-20 31-Jul-20

Claims on nonresidents 4,178.0 -2.8 Liabilities to nonresidents 300.2 1.7

Gold 1,472.9 -5.7 Deposits of nonresidents in foreign currency 300.2 1.7

Official reserves 2,705.0 2.9

Other 0.0 0.0

Domestic assets 567.2 6.0 Domestic liabilities 3,047.3 9.5

Currency in circulation 520.1 -13.3

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 210.8 -58.5

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 140.7 -50.6

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 67.9 -7.9

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 288.5 4.6 Liabilities to deposit money banks 2,126.7 85.1

Current account balances 288.5 4.6 Current account balances 597.9 93.6

Certificates of Deposit 134.0 4.4

Required reserves 1,394.8 -12.9

Claims on other sectors 278.7 1.4 Liabilities to other sectors 189.7 -3.8

Other assets 278.7 1.4 Deposits of other residents 126.3 -4.9

Other liabilities 63.4 1.1

Capital and reserves 1,397.8 -8.0

Total assets 4,745.2 3.2 Total liabilities 4,745.2        3.2

 August 2020
(millions of NAf.)
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The net position of the government with the Bank deteriorated by NAf.58.5 million due to a drop in the 
deposits of the government of Curaçao (NAf.50.6 million) as well as the government of Sint Maarten 
(NAf.7.9 million). The decline in the deposits of the government of Curaçao was the result of transfers 

from its accounts at the Bank towards the commercial banks related to the social support provided to 
the most affected groups in society amid the corona crisis. The transfer of the license fees for the month 
of July 2020 to the government of Curaçao mitigated, however, the drop in deposits. Meanwhile, the 
decline in the deposits of the government of Sint Maarten was also caused by transfers from its accounts 
at the Bank towards its accounts at the commercial banks related primarily to the reconstruction efforts 
after the damage caused by hurricanes in 2017, the execution of support programs related to the corona 

crisis, and the interest payments to the Dutch State on bonds issued by Sint Maarten. The decline in 
deposits of the government of Sint Maarten was, however, moderated by the transfer of another part 
of the second tranche of liquidity support from the Dutch State to Sint Maarten related to the corona 
crisis.  

 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” dropped by NAf.3.8 million largely as a result of 
the transfer of funds by the public pension fund, APC, and the PSB Bank N.V. from their accounts at the 

Bank towards their accounts at the commercial banks. Moreover, funds received by APC from the Dutch 
State Treasury Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over under the debt relief program that 
is held in the portfolio of APC, moderated the drop in this item. 
 
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” rose by NAf.2.9 million, mainly 
because of the transfer of part of the second tranche of liquidity support from the Dutch State to Sint 
Maarten. Furthermore, the transfer of funds from abroad by pension funds and the DSTA contributed to 

the increase in the item “Official reserves”. This increase was moderated by the net purchase of foreign 
exchange by the commercial banks at the Bank.  
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.5.7 million due to the 
lower market value on the balance sheet date compared to the end of July 2020. The drop in the item 

“Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the market 
value of the gold stock. 

 
 
Willemstad, September 30, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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I. Introduction 
Insurance brokers that are licensed in accordance with Article 4a paragraph 1 of the National Ordinance 
on the Supervision of the Insurance  Brokerage Business3   (hereafter NOSIBB, are legally required to 
periodically submit reports to the Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (hereafter: the Bank). 
The premise is that  the Bank in the interest of effective supervision, will be provided with information 

regarding the business  operations of the insurance broker. An insurance broker is any person that, 
other than pursuant to an employment agreement, provides mediation   when concluding  an insurance 
contract. 
 
 
The reporting requirements are regulated  in Article 17a first and second paragraph of the  NOSIBB as 

well as in Article 43 of the National Ordinance  Supervision of the Insurance Industry4  (hereafter NOSII). 
Article 17a first paragraph  of the NOSIBB governs the requirement of submission of the financial 
statements by the insurance broker, while the second  paragraph  imposes the requirement to submit 
to  the Bank  reporting  forms. The format, times and term for the submission of these reporting forms 

shall be determined by the Bank.  
 
In accordance with Article 43 of the NOSII, the Bank may require any person that  mediates  in Sint 

Maarten  or in a similar  way  co-operates  in the  realization of  insurance contracts,  that insurers  with 
registered office  abroad,  conclude in their business conducted abroad with policyholders residing  or 
established in Sint Maarten, to periodically report in writing to the Bank with regard to the contracts 
that have been  realized  with their collaboration. 
This information is required in order to determine if the insurer in question structurally conducts business 
within our jurisdiction.  

   

 
 

II. Reporting requirements 

 
II.1 (Annual) financial accounts 
According to Article 17a, first paragraph  of the NOSIBB, every insurance broker is required to submit 
annually to the Bank,  within a time period and in a format determined by the Bank,  financial statements 
containing at least a balance sheet and a profit and loss account with  explanatory notes for the past 
financial year. Thereby, a declaration of an external expert and the management letters should also be 

enclosed. 
 
Based on the above, the Bank determined that the financial statements of the insurance broker must 
be submitted to the Bank within 6 (six) months after the end of the financial year.  
 
With regard to the declaration of the external expert5 that must be submitted in accordance with 
mentioned Article 17a first paragraph , the Bank has divided the insurance brokers into 3 categories: 

Large, Medium-sized and Small.  
 
The declaration that is to be submitted with the financial statement must be issued by an external expert 
as set out in Article 17d first paragraph  of the NOSIBB. For the categorization of the insurance brokers 
and the criteria applied by the Bank, reference is made to Table I.  

 

 
 
 
 

                                                           
3 A.B. 2013 GT, no. 708 as amended 
4 A.B. 2013 GT, no. 688 as amended 
5 Audit  report,  review report or  compilation report. 
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Table I:  Categorization Insurance Brokers 

 Categories Criterion  

(in NAf) 

Declaration6 

1. Small  Annual 
commission 
income < 500.000 

 Compilation 

2. Medium-sized Annual 
commission 
income between 
500.000 and 
1.000.000 

 Review 

3. Large Annual 

commission 
income > 
1.000.000 

Audit 

 
 

 
II.2 Reporting forms  
 
II.2.1 Reporting forms in accordance with the NOSIBB 
In accordance with Article 17a second paragraph  of the NOSIBB every insurance broker is required to 
periodically submit to the Bank reporting forms regarding its business  within the time periods 
determined for that purpose. The format in which the reporting forms must be drawn up, the consecutive 

times to which they relate and the time periods  within which they must be submitted are  determined 
by the Bank.  
 
II.2.2 Reporting forms in accordance with the NOSII  

In Article 43 of the  NOSII it is set out that the Bank may request information from any person that 
mediates in Sint Maarten or in a similar way contributes towards the realization of  insurance contracts,  
that insurers with  registered office  abroad  conclude in their business conducted abroad with 

policyholders residing or established in  Sint Maarten, with regard to the contracts that have been 
concluded with their cooperation. This list must include every contract, the date the contract was entered 
into, the name and address of the insurer involved and the insured risks and outstanding premiums. 
The Bank shall determine the template for mentioned statement.  
 
II.2.3 Annexes I, II and III 

Both reporting requirements mentioned in paragraphs II.2.1 and II.2.2 are elaborated on in the sheets 
as listed in Annex I, Annex II and Annex III of this guideline.   
These sheets contain information with regard to the business operations of the insurance broker, as well 
as information regarding the age of the premiums payable to the insurer(s) with whom business is 
conducted and the statement as referred to in Article 43 of the  NOSII. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6 The Bank has the authority to demand more certainty by means of a review report or an audit  report, if in practice 

it is clear that irregularities have been observed with regard to an institution. 
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Periodicity to submit the reporting forms: 
 
1. ANNEX I: annually, at the latest on January 31 (entered data must relate to information 

according to the status as per December 31, of the previous year).  

 
2. ANNEXES II & III: within two (2) weeks after the end of each quarter.  
 
III Quote Title  
This ordinance shall be referred to as the Ordinance Reporting Requirements Insurance Brokers Sint 
Maarten 
 

IV Effective date  
This ordinance shall take effect on January 1, 2021, albeit no sooner than its publication, as referred 

to in Article 98,  second paragraph, of the State Regulation7  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
7 Article 8b (4) of the NOSIBB stipulates the following: The regulations as referred to in paragraphs 1 and 3, take 

effect at the moment to be determined in said regulations, albeit no sooner than their publication, as referred to in 

Article 98, second paragraph, of the State Regulation. The Bank shall publish the regulations digitally on the Bank’s 

website. 
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ANNEX I: belonging to the Ordinance reporting requirements insurance brokers 
 
GENERAL INFORMATION BUSINESS OPERATIONS 

 
1. General information of the Insurance Broker  

1. Name of the Insurance 
Broker: 
(Registered name)  

 

2. Registration number Chamber 
of Commerce 
 

 

3. Mediates for non-life 

insurances or life insurances 

or both 

 

4. Trade name: 
 (if applicable)  

 

5. Legal form: (NV8, BV9 or sole  
proprietorship) 

 

6. Name actual leader : 

 

 

7. Number of employees: 
 

 

8. Address: 
(company address and mailing 
address): 

 

9. Phone number: 

 

 

10. Fax number: 
 

 

11. Email address: 

 

 

12. Website:  
 

 

 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Limited liability company; 
9 Private company; 
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2. State the names of all the insurance companies that are licensed as set out in 

Article 9 of the NOIS with whom a relationship is maintained. Also indicate if you 
have entered into an agency agreement with the concerned insurer and if you are a 
collecting or non-collecting broker.  
 

Definitions: 
Collecting broker: An insurance broker that collects premiums on behalf of the 
insurers in which case the collected premiums are temporarily held on an account in 
the name of the insurance broker. 
Non-collecting broker: An insurance broker that does not collect premiums on behalf 
of the insurers, on the understanding that those insurance brokers that accept checks 
payable to the insurer shall not be considered to be a collecting broker. 
No.  Name insurer Collection status Agency agreement  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Note: 
Collecting brokers must complete Annexes II and III. 

If you do not collect for a certain insurer, than Annexes II and III do not apply, and in such case a 
statement of the concerned insurer(s) must be submitted attesting to the fact that no premiums are 
being collected. Should the aforementioned change, in the sense that you proceed to collect 
premiums, than you must inform the Bank immediately and in writing.  
 
 

3. State the names of all sub-agents for which the insurance broker is responsible 
and accountable. Also indicate whether or not you have entered into an agreement 
with the concerned sub-agent. 

No.  Name sub-agent Agreement Observations (if applicable) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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9    

10    

11    

12    

 

4. State the names of all foreign insurance companies10 and other brokers with whom 
a relationship is maintained. 

No.  Name foreign insurer Name other broker Observations (if applicable) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
 
      5 A.   Do you employ a compliance officer that is responsible for ensuring compliance with 
the AML & CFT regulations? 

        

 Yes 

 No, please state the reason for this: 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 
      5 B.  Do you have a job description for the function of a compliance officer? 

 Yes 

 No, please clarify: 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ 

                                                           
10 Foreign based insurers that are not licensed to conduct an insurance business in the Country of  Sint Maarten or 

Curaçao. 
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       5 C.  If you are involved in mediation for the establishment of life insurance products, 

please mark the products that are established through your mediation. 

 

Life insurance products Number of policies 

 Term life insurance  

 Whole life insurance  

 Endowment  

 Annuities  

 Universal life products  

 Life insurance products with or without savings 
component 

 

 Other (If ‘other’ is  marked, than this must be clarified): 
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6. A.  Are you authorized to settle insurance claims of the policyholders on behalf of the 
licensed insurance companies? 

 

 Yes, proceed to question 6.A1 

 No, proceed to question 6B 
 
 
      6. A1. State the names of all insurance companies for whom you settle claims. 
 

 
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. A2. Regarding insurance claims, do you make payments directly to the policyholder 
on behalf of the insurance company? 

 

 Yes 

 No 
 

 6. A3. Do you receive the amounts for the disbursement of claims to the policy holders 
from the insurer beforehand?  

 

 Yes 

 No 
 

6. A4. Are there currently any amounts with regard to claims pending disbursement to 
policyholders deposited in your account?  

              

 Yes   

 No 

              
No.  

Name insurer 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  
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6. B. Do you maintain records of claims of policyholders that need to be settled? 

 

 Yes   

 No 
             
      7.           Do you maintain records of complaints that you receive from policyholders? 

 

 Yes 

 No 
 

     8.          When do you receive commission from the insurance companies with regard to 
your mediation on behalf of policyholders? (Please be referred to  Annex III ) 

 

 When the insurances are  concluded 

 When the insurances are extended 

 When the premiums are collected 

 Other (If ‘other’ is marked , than this must be  explained).  
 

 Explanatory note): 
 

             
 

   
 

     
 

 
9. A     Are there currently any amounts due to insurers arising from a loan provided to 

you or your insurance brokerage business, such as a personal loan or a mortgage 
loan?  

 Yes   

 No 
             
       9. A1. If so, did you or your insurance brokerage business enter into a loan agreement 

in that regard? 
 

 Yes   

 No 
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     9. A2.   State the names of the insurance companies that have provided you or your 

insurance brokerage business with a loan and of which the installments are 
ongoing 

No.  Name insurer Principal amount Outstanding debt Observations 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 
    10.     Do you currently have any payment arrangements with regard to past-due premiums 

owed to the insurance companies?  
    

 Yes, please submit a copy of the payment arrangements to the Bank  

 No 
  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Authorized Signature(s) :             
Name:    ______________________________________________________ 
Acting as:   ______________________________________________________ 
                                                      ______________________________________________________ 
                                                       ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Name:  actual leader(s):  ______________________________________________________ 
Date:                         ______________________________________________________ 
                                                       ______________________________________________________ 
                                                       ______________________________________________________ 
 
                                                        (d/m/y) 
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ANNEX II 
Name Insurance Broker: 
Quarter:  
 Outstanding 

Period 
Collected premiums (in NAf) that have not yet been remitted to insurers licensed in  Sint Maarten or Curaçao 

 Name 
insurance 
company 
 

1: …………. 2: ………….. 3:………… 4:………… 5: ………… 6:………… 7:………… 8: ……….. 

A Up to 90 days         

B Between 90 
days and 6 
months 

        

C Between 6 and 
12 months 

        

D Over 12 
months 

        

 Total in NAf  
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  Received premiums / premiums to be remitted in NAf 

 Name insurance company 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

A Total premiums to be collected according to  
breakdown by insurance company 
(Borderel)  

   

 

B Actual  received premiums from 
policyholders 

      

C  Outstanding premiums from policyholders       

 

D Premiums  (actually) remitted to insurance 
companies 

      

E Premiums pending remittance to insurance 
companies 

      
 

 

Annex III Name Insurance Broker: 
Quarter: 

 Outstanding  
Period 

Collected premiums (in NAf) that have not yet been remitted to foreign based insurers not licensed by the Bank  

 Name 
insurance 
company 
 

1: …………. 2: ………….. 3:………… 4:………… 5: ………… 6:………… 7:………… 8: ……….. 

A Up to 90 days         

B Between 90 
days and 6 
months 

        

C Between 6 and 
12 months 

        

D Over 12 months         

 Total in NAf  
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  Received premiums / premiums to be remitted in NAf 

 Name insurance company 1: 2: 3: 4: 5: 6: 

A Total premiums to be collected according to  
breakdown by insurance company 
(Borderel) 

   

 

B  Actual received premiums from policy 
holders 

      

C  Outstanding premiums from policyholders       

 

D Premiums  actually remitted to insurance 
companies 

      

E Premiums pending remittance to insurance 
companies 

      
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


