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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 MAXIM'S RESTAURANT 
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET # 

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

op d.d.  28 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 05 oktober 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 KINGDOM OF 
BEAUTIFULL MIND N.V. voorheen gevestigd 
te AIRPORT ROAD # 19, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
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 30 september 
2020, 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 SHIVOM N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 72 , 

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

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2020, 
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 SHIRLEY DIFFUSION 
N.V. DBA FANNY 5 voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 4, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 MARUTI N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 7, 

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

op d.d.  28 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 05 oktober 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 PARADISE 
CHARTERS B.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT BOULEVARD # 30-A, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.01 
oktober 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 29 september 
2020, 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 GC GOLD & CASH B.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 92 , 

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

op d.d.  25 september 2020, 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 07 oktober 2020, 
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 KOOL VIBES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 29 
BOARDWALK, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 25 september 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 TEL A FRIEND N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 46, 

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

op d.d.  28 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 05 oktober 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 PARADISE 
DOG'S BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 28C, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
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 29 september 
2020, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUJODIBE N.V. DBA 
SUJODIBE HAIRSALON voorheen gevestigd 

te FRONTSTREET # 92 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2020, 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 07 oktober 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FREDERIC MISTRAL 
PENSION FUND FOUNDATION voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 35, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 PARSHA N.V. DBA 
PSYCHO voorheen gevestigd te BACKSTREET 

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

op d.d.  28 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 05 oktober 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 IAM B.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 46, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.01 oktober 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 29 september 
2020, 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 LIL RASCALS N.V. 
(FILIAAL) DBA RUNAWAY BOUTIQUE 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 102 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2020, 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 07 oktober 2020, 
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 BAB ST. MAARTEN N.V. 
(BOUWKUNDIGE ADVICEBURO) voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # SUIT 63 B/C, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 TATIC FASHION N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 99, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 05 oktober 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 MINKA'S N.V. 

DBA LOS ARRIESOS voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 57, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
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 29 september 
2020, 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 R.N.S. N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 92 UNIT 3 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2020, 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 07 oktober 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan S. BONBON CARMEL N.V. 

DBA NOUVELLE VAGUE voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 49, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 ZORO WHOLESALE N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 99, 

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

op d.d.  28 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 05 oktober 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 THE Q 
LOUNGE N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 11 UNIT 2-C, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
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 29 september 
2020, 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 LI & LEE SUPERMARKET 
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 

ROAD # 31 , LOWER PRINCESS QUARTER , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  21 september 
2020, 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 06 oktober 2020, 
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 SIMPSON BAY ART 
GALLERY N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 130, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 05 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 PREMDEEP 
ENTERPRISES N.V. DBA ELEGANT voorheen 

gevestigd te BACKSTREET # 17-A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 02 oktober 2020, 
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 ST. MAARTEN CHINESE 
COMMUNITY voorheen gevestigd te A. TH. 
ILLIDGE ROAD # 34, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.01 oktober 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 MARINE & 
DESIGN LAB JUST CANVAS N.V. voorheen 

gevestigd te WELLINGTON ROAD # 33/35 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 06 oktober 2020, 
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 JUNGE MANAGEMENT 
SOLUTION voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 36 CROWN REALITY, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 05 

oktober 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 DERECK'S CATERING 
B.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET # 

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

op d.d.  28 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 02 oktober 2020, 
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 OPTIMINIUM N.V. 
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD 
# 34, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 DE WINNAAR 
ST. MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 33 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 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 06 oktober 2020, 
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 BACHMANN, STEFAN 
GUNTER HELLMUT JOSEF voorheen gevestigd 
te TIGRIS ROAD # 116, LOW LANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 05 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 CORLETTE FINISHER 
CONSTRUCTION SERVICES N.V. voorheen 

gevestigd te BACKSTREET # 116, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 02 oktober 2020, 
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 TOTO MANAGEMENT 
N.V. voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE 
ROAD # 14, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.01 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 REAL 
BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 33 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 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 06 oktober 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN GREEN 
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 72, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 05 oktober 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 MONTESINO DIGNA 
MERCEDES DBA THE MODERN FASHION 

voorheen gevestigd te BACKSTREET # 185, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 02 oktober 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 BVMS N.V. 
DBA BOTTOMS UP BEACH BAR & GRILL 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 29 
BOARDWALK BLVD # 29, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.25 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 06 oktober 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 RILOPO N.V. 
DBA KINGS FASHION voorheen gevestigd te 

BACK STREET # 113 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
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 30 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 MOUNTAIN LION 
LIMITED voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD # 51, 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 02 oktober 2020, 
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 ELEMENTS OF ST. 
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 103, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 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 AJS 
ENTERPRISESE N.V. voorheen gevestigd te 
BACK STREET # 110C , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 

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 30 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 READING RAINBOW 
NURSERY & PRESCHOOL FOUNDATION 

voorheen gevestigd te BACKSTREET # 182, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 02 oktober 2020, 
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 SILVER TRADITIONS 
INT. N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 31-B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 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 MG 
EVOLUTION N.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 30-A , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  01 oktober 
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 30 september 
2020, 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 MASTER MIX SOUND 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 
117, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 oktober 2020, 
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 ANGELO CASA DI AMOR 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 

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

op d.d.25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 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 DIRECTOR 
SHAMDASANI, ARJUIN C. AANSPRAKELIJK 
GESTELD KAYCE N.V. DBA VOYAGER 
voorheen gevestigd te BACK STREET # 10 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 oktober 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 30 september 
2020, 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 SILMA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 139, 

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

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 oktober 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 VERNON'S 
HANGOUT SPOT N.V. voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE # 5-E, ORANGE GROVE, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.28 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 28 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 ROMAC 
MANAGEMENT AND MARKETING N.V. 

voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 54 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 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 30 september 
2020, 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 POLIRO N.V. DBA 
SOUVENIR ISLAND & SHOP N SPREE 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 85, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 LAST STOP RETAIL SHOP 
N.V. voorheen gevestigd te ST. ROSE ARCADE 

UNIT # 6, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.28 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 07 oktober 2020, 
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 CONSTRUCTION 
CHOPARD N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 UNIT 4 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 

2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2020, 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 TAJ N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 74, 

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

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 SATIE N.V. DBA 
PHILIPSBURG CHINESE BAR & 
RESTAURANT FORMER CONCHS voorheen 
gevestigd te E.C. RICHARDSON STREET # 

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

op d.d.28 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 07 oktober 2020, 
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 YORIEST N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 5 UNIT J , 

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

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 SURIEL, BIENVENIDA 
ALTAGRACIA voorheen wonende te 
BACKSTREET # 24, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  28 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 30 september 
2020, 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 PAGANO MAGGIE 
LECHLINSKI voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 101,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2020, 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 ROBERTS, ALEXIS 
SHERWIN voorheen wonende te UNION 
FARM ESTATE ROAD # 4-C, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 16 september 2020, 

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 06 oktober 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 KHATWANI 
KUMAR SURESH voorheen wonende te BACK 

STREET # 108, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 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 30 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 GARCIA, MARIA LYDA 
DBA TIA MARIA RESTAURANT voorheen 
wonende te BACKSTREET # 81, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  28 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 02 oktober 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 MO, PANHUA 
voorheen wonende te SANDBOX TREE ROAD 

# 1 A D,  COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 22 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 29 september 
2020, 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 WATSON, DEXTER 
JEREMY voorheen wonende te UNION FARM 
ESTATE ROAD # 48, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 16 september 2020, 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 06 oktober 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 TOLANI 
SUSHIL KUMAR LALCHAND voorheen 

wonende te BACK STREET # 108, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 oktober 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 30 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 XIA, WEICHONG 
voorheen wonende te BACKSTREET # 179, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 02 oktober 2020, 
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 TO THE HEIRS OF LAKE 
CYRENUS LA GUIRA voorheen wonende te 

FRONTSTREET # Z/N,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2020, 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 WEIDONG, ZHAND 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER # 
47, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 24 september 2020, 

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 06 oktober 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 PROVANCE, 
ROLANDO voorheen wonende te BACK 

STREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 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 30 september 
2020, 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 HODGE-BERNADETTE 
AANSPRAKELIJK GESTELD VAN TRUE 
CLOTHING N.V. voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 3 108, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  25 
september 2020, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 VARGAS MERAN 
MAGDALENA voorheen wonende te ST. JAMES 

ESTATE # 1,  SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 28 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 01 oktober 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 ROBINSON 
ANTHONY LEROY voorheen wonende te 
JANSIFAT TREE # 9C, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 18 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 06 oktober 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 EDUARDO, 
FRANCOIS GEORGE voorheen wonende te 

BACK STREET # 142, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
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 30 september 
2020, 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 MENDEZ LOZANO ANA 
MARIA voorheen wonende te FRONTSTREET 
Z/N, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2020, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 oktober 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 AUGUSTINE DIANA 
LORETTA voorheen wonende te EGRET DRIVE 

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

uitgevaardigd is op d.d. 25 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 06 oktober 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 JASWANI 
DEEPAK voorheen wonende te BACK STREET 
# 110 I, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 05 oktober 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 07 oktober 2020, 
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 THEBERGE, GUILAUME 
voorheen wonende te FRONTSTREET # 5 

SUITE 4, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2020, 
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 PIERRE, ALWYN ELIOT 
voorheen wonende te FRONTSTREET # 138, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

 
 
 

 
AANKONDIGING   

 
Bij exploot dd. 15e oktober 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 an de Frontstreet # 115, 
alhier, ten verzoeke van Spliethoff Transport 
B.V. en Sevenstar Yacht Transport B.V. , ten 

deze, gedomicilieerd ten kantore van de 

gemachtigde, mrs. R.F. van den Heuvel en M.F. 
Willems , kantoorhoudende op St.Maarten, aan 
De vennootschap naar vreems recht 
Antrim Partners Inc. en Viktor Zemlyakov, 
beiden zonder bekende woon of verblijf plaats 
op St.Maarten, betekend een exploot met 

kennisgeving dat het op 11 septmenber 2020, 
gelegd conservatoir beslag is opgeheven,  
 
De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 

 
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 oktober 2020, 
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 JANVI'S N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET UNIT B 2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  25 september 2020, door de 

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

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 oktober 2020, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

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

TEXTURIZING COMPANY N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 5 UNIT 8, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.25 september 2020, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 

Deurwaarder der belastingen 
 

 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 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 DIAMOND 
GIRL BEAUTY N.V. voorheen gevestigd te 
UNION ROAD # 139 , COLE BAY , thans  
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 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 08 oktober 2020, 
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 SUN OF PEARL N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 8 
UNIT-5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2020, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 oktober 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 READING RAINBOW 
NURSERY & PRESCHOOL FOUNDATION 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 182, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 oktober 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 14 oktober 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 THE BEAUTY 
SUPPLY MORIFER N.V. voorheen gevestigd te 

WELLINGTON ROAD # 2 , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  28 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 08 oktober 2020, 
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 MAHINE N.V. DBA 
HERITAGE N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 10, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  25 september 
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Akeem Thomas, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 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 K.I.T.K. ENTERPRISES 
N.V. DBA SPARKLE CAR WASH voorheen 

gevestigd te BACKSTREET # 155, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 oktober 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 14 oktober 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 FERNANDITO 

GEBERAL AUTO REPAIR voorheen gevestigd 
te WELLINGTON ROAD 
 # 2 , COLE BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  28 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 08 oktober 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 BLACK LIAM ANDREW 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 

STREET # 70, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 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 08 oktober 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 FABIEN JOHN STEPHEN 
voorheen wonende te BAHAMAS DRIVE # 65,  
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 06 oktober 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 13 oktober 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 HELLEMUN, MIRA 
ALTAGRACIA voorheen wonende te 

BAHAMAS DRIVE # 3, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 06 oktober 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 13 oktober 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 BHARDWAJ, AKASH 
voorheen wonende te BACKSTREET # 16-B, 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 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  
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 28                                          Datum: 30 oktober 2020 

   P a g i n a  | 25 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 08 oktober 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 KODAN, ROHANNARAIS 
ROECHAND voorheen wonende te 
FRONTSTREET # 42, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 

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 13 oktober 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 MONGRAMIE PRAKASH 
voorheen wonende te BACKSTREET # 45 APT,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 oktober 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 13 oktober 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 CRUZ DE LA MERCEDEZ, 
AURELINA voorheen wonende te 
BACKSTREET # 163, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 06 oktober 

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 13 oktober 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 SHEWAKRAMANI, 
NIRMAL SHEWAKRAM voorheen wonende te 
BACKSTREET # 10, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 

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 08 oktober 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 LI, WEIDONG voorheen 
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET # 

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

uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 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 13 oktober 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 MOK, MO JUNQIANG 
voorheen wonende te BACKSTREET # 47,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 06 oktober 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 13 oktober 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 CLARKE JENNEFER 
voorheen wonende te BACKSTREET # 148, 

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

op d.d 06 oktober 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 13 oktober 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 SMITH, ELISABETH 
INGRID voorheen wonende te P.O. BOX 904, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 oktober 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 14 oktober 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 WOLFF 
JOHAN voorheen wonende te WELLINGTON 
ROAD # 25, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  28 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 14 oktober 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 SIERRA 

CASILLA AURELIO voorheen wonende te 
WINDWARD STREET # 3,  COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 oktober 
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 14 oktober 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 OPAL BEAUTY N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET # 45, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 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 14 oktober 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 WAY IN FASHION N.V. 

voorheen gevestigd te BACKSTREET # 99-B, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 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 14 oktober 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 MALBRANCHE 
ANTHONIEL voorheen wonende te 
BACKSTREET # 162, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 

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 14 oktober 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 FENG ZHUJIAN voorheen 

wonende te CANNEGIETER DRIVE # 68,  
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 22 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 14 oktober 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 ARNDELL MAX DBA 
RUDMA JOB AND STAFF  MANAGEMENT \ 
CREATIVE voorheen wonende te ZORG EN 

RUST ROAD # 3, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 07 oktober 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 14 oktober 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 WILLIAMS-BROWN 
LOUISE PEMELA voorheen wonende te 
BACKSTREET # 28, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 

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 14 oktober 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 CHATARJEE 
SHOBHARANI ARUNKUMAR voorheen 
wonende te BACKSTREET # 55,  

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

op d.d. 28 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 14 oktober 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 BERRY BRYAN 
DAVIDSON voorheen wonende te ZORG EN 
RUST ROAD # 4, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 07 oktober 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 14 oktober 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 ELLIOT HENRY voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 68, COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 oktober 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 14 oktober 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 MO-LAING LIYING 
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER 
ROAD # 77A,  PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 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  

 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 28                                          Datum: 30 oktober 2020 

   P a g i n a  | 30 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 20e oktober 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 BLUEMARINE BUILDINGS 
ABCD OWNERS ASSOCIATION, 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 CHRISTELE 
BRIGETTE MARLE CHARLOTTE KLEYNJANS 
GEBOREN LE FORESTIER DE GUILLIEN EN 

HAAR ERFGENAMEN, zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten,  
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in 
Eerste Aanleg, beschikking dd. 15e september 
2020. 
 
De deurwaarder,  

Mark John Rabess  
 

OPROEPING 

 
bij exploot van de 20e oktober 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 8e oktober 2020 

van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg ,   
SANYE JESSICA DISTIN, zonder bekende 
woon- of verblijfplaats in Sint Maarten,  
OPGEROEPEN, om op maandag, 18 januari 
2021, des voormiddags te 10:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 

Maarten om op de vordering van   
DAMIAN ALVIN EVANS, wonende op Sint 
Maarten, aan de Tangerine Road # 5 te Sint 
Peters 
EJ 173/2020 – SXM202000638 
 

De deurwaarder,  
Mark John Rabess 

 

 
AANKONDIGING 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 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 VAN DEN BOSH, JOSHUA 

JASON DBA JB ENTERPRISES voorheen 
wonende te , PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 16 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  
 
 

 
                  OPROEPING 
 
bij exploot van de 27e oktober 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 22e oktober 
2020 van de E. A. Rechter in het Gerecht in 
Eerste Aanleg ,   
CAROLUS GERARDUS ADRIANUS MAURER, 
zonder bekende woon- of verblijfplaats te Sint 
Maarten,  
OPGEROEPEN, om op vrijgdag, 20 november 

2020, des voormiddags te 08:30 uur te 

verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om op de vordering van   
GUANA BAY PROPERTIES INC., gevestigd en 
opgericht in St. Kitts & Nevis, vertegenwoordigd 
door Michel Pierre Jean Brachet en Remi 
Brachet, en gedomicilieerd aan de Bush Road 

# 22, ten kantore van Bermon Law & Legislative 
Services en gemachtigd mr. M.M. Hofman-
Ruigrok 
KG 144/2020 – SXM202001011 
De deurwaarder, Mark John Rabess 
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ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 16e  oktober, 2020, heb ik 

Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor 
houdende aan de Front Street # 115 op St. 
Maarten, alhier, ten verzoeke van, Lila Therese 
Hassell, vonnis van het gerecht in Eerste 
Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de  25e 
mei 2020 waarvan de echtscheiding is 

uitgesproken tussen Lila Therese Hassell 
wonende op St.Maarten en Jhonny Vincente 
Fransua, wonende op St.Maarten, Alhier. 

                                                                                 
De deurwaarder,                                                                        
Solange Monique Apon 
 
 
 

 

Private Foundation Skywalker 

Marine 
        (in liquidation) 

 
By decision of the Managing Board of Private 
Foundation Skywalker Marine, established in 

Sint Maarten and with its registered offices at 
Trumpet Shell Drive 4, Sint Maarten registered 

at the Sint Maarten Chamber of Commerce and 
Industry under number 23984 (hereinafter 
referred to as the ‘Foundation’) held on 19th 
August 2020 it was resolved to dissolve the 
Company with immediate effect.  
As liquidator is appointed the Director of the 
company with Baker Tilly as Proxy holder 

residing in Sint Maarten and with its registered 
offices at Goldfinch Road 11, Point Blanche, Sint 
Maarten. 
The final financial statement and treasurer’s 
account (rekening & verantwoording) can be 
viewed at the domicile of the Foundation and at 

the Chamber of Commerce and Industry. 

All creditors of the entity have thirty (30) days 
to object in writing by filing a petition at the 
court of First Instance on Sint Maarten. 
 
Liquidator 

 
 

 

 
                 Management Brands B.V. 
                            (in liquidation) 
 
By decision of the general meeting of 

shareholders of Management Brand B.V. 
established in Sint Maarten and with its 
registered offices at A. Th. Illidge Road 273, 
Lower Prince’s Quarter, Sint Maarten registered 
at the Sint Maarten Chamber of Commerce and 
Industry under number 26867 (hereinafter 

referred to as the ‘Company’) held on 28th 
August 2019 it was resolved to dissolve the 
Company with immediate effect.  
As liquidator is appointed the Director of the 

company with Baker Tilly as Proxy holder 
residing in Sint Maarten and with its registered 
offices at Goldfinch Road 11, Point Blanche, Sint 

Maarten. 
The final financial statement and treasurer’s 
account (rekening & verantwoording) can be 
viewed at the domicile of Management Brands 
B.V. and at the Chamber of Commerce and 
Industry. 
All creditors of the entity have thirty (30) days 

to object in writing by filing a petition at the 
court of First Instance on Sint Maarten. 
 
Liquidator 
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Skyrock N.V    
(in liquidation) 

 
By decision of the general meeting of 
shareholders of Skyrock N.V. established in Sint 

Maarten and with its registered offices at 
Trumpet Shell Drive 4, Sint Maarten registered 
at the Sint Maarten Chamber of Commerce and 
Industry under number 23322 (hereinafter 
referred to as the ‘Company’) held on 19th 
August 2020 it was resolved to dissolve the 

Company with immediate effect.  
As liquidator is appointed the Director of the 
company with Baker Tilly as Proxy holder 
residing in Sint Maarten and with its registered 

offices at Goldfinch Road 11, Point Blanche, Sint 
Maarten. 
The final financial statement and treasurer’s 

account (rekening & verantwoording) can be 
viewed at the domicile of the Company and at 
the Chamber of Commerce and Industry. 
All creditors of the entity have thirty (30) days 
to object in writing by filing a petition at the 
court of First Instance on Sint Maarten. 
 

Liquidator 
 

               Sky Lagoon N.V. 
                 (in liquidation) 

 
By decision of the general meeting of 
shareholders of Sky Lagoon N.V. established in 

Sint Maarten and with its registered offices at 
Trumpet Shell Drive 4, Sint Maarten registered 
at the Sint Maarten Chamber of Commerce and 
Industry under number 23604 (hereinafter 
referred to as the ‘Company’) held on 19th 
August 2020 it was resolved to dissolve the 

Company with immediate effect.  
As liquidator is appointed the Director of the 
company with Baker Tilly as Proxy holder 
residing in Sint Maarten and with its registered 

offices at Goldfinch Road 11, Point Blanche, Sint 
Maarten. 
The final financial statement and treasurer’s 

account (rekening & verantwoording) can be 
viewed at the domicile of the Company and at 
the Chamber of Commerce and Industry. 
All creditors of the entity have thirty (30) days 
to object in writing by filing a petition at the 
court of First Instance on Sint Maarten. 
 

Liquidator 
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Public Notice from the Minister of VROMI (English version) 

Preparatory Resolution Middle Region and Dutch Quarter 

In accordance with article 16 of the National Zoning Ordinance, the Minister of Public Housing, Spatial 

Planning, Environment and Infrastructure (VROMI) has decided to declare that: 

The preparatory decision of April 12, 2019 regarding the zoning plans for Middle Region and Dutch 

Quarter for the period from April 12, 2019 to October 12, 2020, will be extended by six (6) months, 

effective on the day after this publication, the 31st of October 2020. 

The aforementioned area is indicated in the ministerial decree concerning the extension of the 

Preparatory Resolution, which will be placed on public review at the office of the Government 

Administration Building, Soualuiga Road #1, Pond Island, Great Bay and on the website 

www.sintmaartengov.org/government/VROMI, the day after this publication, for a period of thirty (30) 

days. 

Decree: October 30th 2020, no. 2020/1255 

 

Bekendmaking van de Minister van VROMI (Dutch version) 

Voorbereidingsbesluiten voor Middle Region en Dutch Quarter 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning, 

maakt de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) bekend 

dat is besloten dat: 

Het voorbereidingsbesluit van 12 april 2019 betreffende de bestemmingsplannen voor Middle Region  

en Dutch Quarter voor de periode van 12 april 2019 tot 12 oktober 2020, wordt verlengd met zes (6) 

maanden, ingaande op de dag na deze bekendmaking: 31 Oktober 2020. 

Voornoemd gebied is nader aangegeven in de ministeriële regeling betreffende de verlenging van het 

Voorbereidingsbesluit dat daags na deze bekendmaking gedurende dertig (30) dagen voor een ieder ter 

inzage ligt in het overheidsgebouw, Soualuiga Road #1, Pond Island, Great Bay en tevens is in te zien 

via de overheidswebsite www.sintmaartengov.org/government/VROMI 

Besluit d.d. 30 Oktober 2020, nr. 2020/1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintmaartengov.org/government/VROMI
http://www.sintmaartengov.org/government/VROMI
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No. 

 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van de 18 oktober 2020, no. 20/0560 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
- dat er een noodzaak bestaat om een commissie vestiging- en verhuizing apotheken in te stellen; 

- dat de minister geschikte kandidaten bereid heeft gevonden om zitting te nemen in deze 

commissie vestiging- en verhuizing apotheken en deze ter benoeming heeft voorgedragen;  

 

Gelet op:  
 
artikel 26a, zesde lid van de Landsverordening op de Geneesmiddelenvoorziening (AB 2013, GT no. 
749 zoals laatstelijk gewijzigd bij AB 2015 no 9); 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 
Artikel 1 

Voor de toepassing van het bij dit landsbesluit bepaalde wordt verstaan onder  
a. de Landsverordening: de Landsverordening op de Geneesmiddelenvoorziening; 

b. de commissie vestiging- en verhuizing apotheken: de commissie bedoeld in artikel 26a, zesde lid 

van de Landsverordening; 

c. de Inspecteur-Generaal: het Hoofd van de Inspectie voor de Volksgezondheid. 

 
Artikel 2 

1. Er is een commissie vestiging- en verhuizing apotheken.  

2. De commissie vestiging- en verhuizing apotheken bestaat uit drie leden, waaronder de Inspecteur-

Generaal en twee door de minister voorgedragen leden. 

3. Benoemd tot leden van de commissie vestiging- en verhuizing apotheken worden: 

a. Mevrouw F. M. Hermanides, MSc., geboren op 6 juni 1984 te Aruba. 
b. Drs. K. Dambrink, apotheker, geboren op 10 februari 1947 te Apeldoorn, Nederland.  

4. De Inspecteur-Generaal wordt benoemd tot voorzitter van de commissie vestiging- en verhuizing 

apotheken.  

 
Artikel 3 
De commissie vestiging- en verhuizing apotheken heeft tot taak het beoordelen van verzoeken tot het 
vestigen, verplaatsen, overnemen dan wel drijven van een apotheek en het ter zake adviseren van de 
minister voordat hij overgaat tot het toekennen of weigeren van een vergunningaanvraag. Daarnaast 

adviseert de commissie vestiging- en verhuizing apotheken de minister over het intrekken van een 
apotheekvergunning voordat hij tot intrekking besluit.  
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Artikel 4 
1. De leden van de commissie vestiging- en verhuizing apotheken zijn verplicht tot strikte 

geheimhouding ter zake van de beraadslagingen van de commissie vestiging- en verhuizing 

apotheken. 

2. Adviezen van commissie vestiging- en verhuizing apotheken worden door of namens de voorzitter 

aan de minister bekendgemaakt.  

3. Indien adviezen niet bij eenparigheid van stemmen tot stand zijn gekomen, wordt dit in het advies 

vermeld onder vermelding van de afwijkende opinie.  

 

Artikel 5 
1. De honoreringskosten van de leden commissie vestiging- en verhuizing apotheken bedragen Naf. 

50,- per uur per vergadering met een maximum van Naf. 150,-per vergadering.  

2. De voorzitter van de commissie vestiging- en verhuizing apotheken roept een vergadering bijeen 

zo vaak als daartoe aanleiding bestaat.  

3. In aanvulling op de honorering vermeld in het eerste lid ontvangen de leden van de commissie 

vestiging- en verhuizing apotheken per ontvangen adviesverzoek een vergoeding van Naf 250,--, 

welk bedrag dient als vergoeding voor zowel de voorbereiding van de vergaderingen als het 

opstellen van een advies aan de minister.  

4. De voorzitter houdt nauwgezet aantekening van de duur van een vergadering en van de 

aanwezigheid van ieder lid, dat aanspraak maakt op een vergoeding ingevolge het eerste lid. 

5. De minister draagt ervoor zorg dat de ingevolge dit artikel verschuldigde vergoedingen, conform 

door de voorzitter opgestelde declaratie, ieder kwartaal aan de leden van de commissie vestiging- 

en verhuizing apotheken betaalbaar worden gesteld.  

 
Artikel 6 
Dit Landsbesluit treedt in werking op de dag der dagtekening ervan.  
 
Dit Landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant.  

 

 
 
Philipsburg, 18 oktober 2020 
De Gouverneur van Sint Maarten 
 
 
 

 
 
De Minister van Volksgezondheid, 
Sociale Ontwikkeling en Arbeid  
 

 

 

 
Bezwaar: 

Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid Landsverordening 
Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

Beroep: 

In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking 
hiervan een beroepschrift worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 

 

MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, 

 

MILIEU EN INFRASTRUCTUUR 
NR.: 2020/1268 

 

Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) van 
19 oktober 2020, betreffende mandaatverlening van de Minister voor het afhandelen van de 
bezwaarschriftenprocedure als bedoeld in de artikelen 55-68 van de Landsverordening administratieve 
rechtspraak, inzake VROMI gerelateerde bezwaar-schriften. 

 
Overweging: 

 
 in overweging genomen hebbende:  

 dat de efficiënte afhandeling van een bezwaarschriftenprocedure, van belang is voor de 
rechtsbescherming van burgers, en dat zorgvuldige heroverweging van beschikkingen van de 
Minister van VROMI, ten goede komt aan de kwaliteit van besluitvorming;  

 dat zolang er nog geen officiële bezwaarschriftencommissie voor het Ministerie van VROMI 

aangewezen is, als bedoeld in de artikelen 70 tot en met 74 van de Landsverordening 
administratieve rechtspraak, het praktisch wenselijk wordt geacht de bevoegdheid tot het 
afhandelen van een bezwaarschriftenprocedure als genoemd in de artikelen 55 tot en met 68 
van de Landsverordening administratieve rechtspraak, te mandateren aan een medewerker van 
het Ministerie van VROMI; 

 

 
 gelet op:  

 de preambule van de Staatsregeling (A.B. 2010, GT 2010, no.1);  

 de artikelen 55 tot en met 68 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (A.B. 2010, GT no. 1 en 
A.B. 2010, GT no. 30); 

 
 
BESLUIT:  

 

 
Artikel 1 

 
1. De bevoegdheid tot het afhandelen van de bezwaarschriftenprocedure als bedoeld in de artikelen 55 tot en 

met 68 van de Landsverordening administratieve rechtspraak, te mandateren aan: 
- de heer mr. Arjen R. Kolthof, Legal Policy Advisor, Ministerie van VROMI.  
 

2. De gemandateerde bevoegdheid houdt in: het uitnodigen voor een hoorzitting, het houden van de hoorzitting, 
en het opstellen van de notulen van de hoorzitting. 
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Artikel 2 
 

Elk in mandaat opgesteld document wordt als volgt ondertekend:  
 
‘DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING, MILIEU EN  
INFRASTRUCTUUR  
 
namens deze,  
Legal Policy Advisor,  
 
Arjen Kolthof 
 

Artikel 3 
 

Het in het eerste artikel genoemde mandaat treedt in op de datum van ondertekening van dit besluit.  
 
 
 
 
Philipsburg, 19 oktober 2020  

 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
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MINISTERIAL DECISION 

 

from 23 October, 2020 nr.: 1290/2020 

 

 

the Minister of Public Health, Social Development & Labor 

 
 
Considering: 

- the new developments regarding COVID-19 and the expansion of the Hospital, the Minister of 

Public Health, Social Development and Labor deems it necessary to increase the type of 
Healthcare services currently offered on Sint Maarten; 

- that the National Ordinance Healthcare Institutions was established in 2006, and to date no 
national decree containing general measures as prescribed in article 7 has been established is 
evidence that despite not having the decree it is in the interest of health care to the general 
population of Sint Maarten that application of persons wishing to open a practice in St. Maarten 

are accepted for processing, and are no longer restricted from applying due to the moratorium; 
- that the former decision to establish and extend the moratorium was insufficiently motivated 

after receiving a negative advice from the Council of Public Health in 2016 (Number: 
2203016/0404016/18042016/1) and a negative advice from the Inspectorate of Public Health on 

February 29, 2016; 
- that no evidence has been provided of the negative impacts to currently operating healthcare 

institutions as it pertains to excess capacity and duplication of healthcare services; 

- that the moratorium hinders on the progress of further developing the current healthcare sector 
of St. Maarten by creating barriers for new healthcare services to be offered outside of the 
already overburdened health care institutions such as White & Yellow Cross currently operating 
on St. Maarten; 

- that competition within any sector promotes fairness, market-force driven price control, and 
increase access to services; and 

- that the issuance of additional permits for healthcare institutions allows for an expansion of the 

type of services offered on Sint Maarten, contributing to the quality, accessibility, and 
affordability of healthcare services to the population, and further enhance our healthcare 
infrastructure; 

 
In view of: 

- Article 1 of the Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions, no. 2019/781 

 
 
 

DECIDES: 
 
Article 1 
The Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions, no. 2019/781 is amended as follows: 

In article 1 of the Extension Moratorium Permits Healthcare Institutions, no. 2019/781, ‘will end on 
July 22, 2021’ is replaced by ‘will end on October 23, 2020.’ 
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Article 2 
This Ministerial Decree goes into effect as of the date of the signing thereof. 
  
This Ministerial Decree shall be published in the National Gazette. 

 
 
 
 
 
 

Minister of Public Health, 
Social Development and Labour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appeal: In accordance with the Articles 54 and 55 of the National Ordinance on Administrative Appeal 

Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), those affected by this decision may object to the 

decision with the Minister of Public Health, Social Development and Labour or appeal this decision at the Court 

of First Instance of Sint Maarten, within 6 weeks after the day of issuance of this decision. This notice is to 

contain a description of the decision against which the objection is aimed (incl. reference number), as well as 

the reason for the objection, date, your name and address. 
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 Prime Minister of Sint Maarten, 

The Honourable Silveria E. Jacobs 
Council of Ministers 
Soualuiga Road 
Philipsburg, Sint Maarten 
 

 

   
 
Ref nr.: IC-ADV/20.008 

 

Re: Advice on the Ministerial Gift Policy 
 
Philipsburg, July 23, 2020 
 
 
Honourable Prime Minister, 

 
The Integrity Chamber hereby submits the attached Advice on the Ministerial Gift Policy. 
This is in response to the request, via the Council of Ministers, for advice on establishing 
guidelines for the giving and receiving of gifts by ministers.  
 
A comprehensive Ministerial Gift Policy will help to enhance the promotion of integrity 
within government and will protect ministers against possible allegations of misconduct. 

We hope this advice will serve as a guide for the establishment and implementation of 
the policy. 
 

The Council of Ministers is requested to respond to this advice, in writing, within six (6) 
weeks of the date of this letter. Based on Article 18 of the National Ordinance Integrity 
Chamber, the advice will be submitted to Parliament and published in the National 

Gazette. The written response to the advice from the Council of Ministers will also be 
published in the National Gazette.  
 
In accordance with its National Ordinance, the Integrity Chamber will oversee the 
implementation of the recommendations in the advice.  
 
If you have any questions, you can contact us via secretaris@integritychamber.sx. 

 
Sincerely, 
 
The Integrity Chamber 
H.W. Vogels, President 
R.A. Boasman 

H.R. Lodder 

 
 
Attachment(s): Advice on the Ministerial Gift Policy 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@integritychamber.sx
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Summary  

The Integrity Chamber is authorized to perform a number of tasks, one of them being: giving advice and 

making proposals on policies to generally improve integrity throughout government and its entities. This 

is such an advice. 

 

The advice was requested by the Council of Ministers. The Integrity Chamber was asked to advise on 

establishing guidelines for the giving and receiving of gifts by ministers, in order to establish a specific 

ministerial policy.  

 

The exchanging of gifts is commonplace in Sint Maarten (“the friendly island”), and the small-scale of the 

society plays an important role in considering what is an (in)appropriate gift. Although, under certain 

circumstances, giving or receiving a gift is permissible or even expected based on protocol or customs of 

various cultures. It must be clear that when the intent of the giver is to obtain favourable treatment from 

the recipient, the independence of this official, can no longer be guaranteed, and the semblance of a lack 

of independence creates an integrity risk, and consequently a risk to the good governance of a country. 

The establishment of a comprehensive ministerial gift policy would, therefore, serve several purposes: 

 It serves as a point of clarification for ministers and the public; 

 It protects ministers against false allegations of misconduct; 

 It is considered as beneficial for the furtherance of the national integrity infrastructure; and  

 It allows ministers to serve as role models for civil servants and employees of government entities. 

 

In general, the Integrity Chamber advises the establishment of a comprehensive ministerial gift policy 

that includes the following components: 

 A clear definition of the term ‘gift’; 

 Establishing a monetary limit to the gift; 

 Determining the intent of the giver; 

 The establishment of a Ministerial Gift Register and a Policy Supervisor; 

 Establishing a system for reporting breaches of the policy;  

 Publishing the ministerial gift policy; and  

 Including the essentials of the gift policy in a comprehensive Code of Conduct at a later point in 

time. 

 

Specifically, the Integrity Chamber advises on the cost limit of the gift a minister can give or receive. The 

Integrity Chamber also advises that the protocol and customs of other countries should be considered 

when exchanging gifts. Finally, the Integrity Chamber advises on circumstances and gifts to avoid.  
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1 Preface 

The Integrity Chamber is authorized to give advice and make proposals on policies to generally improve 

integrity throughout government and its entities. The basis for this authorization is found in Articles 16 

through 18 of the National Ordinance Integrity Chamber.  

These advices and proposals can be performed upon the Integrity Chamber’s own initiative, or upon the 

request of the prime minister, the responsible minister, or Parliament, insofar as the nature of the tasks 

of the Integrity Chamber allows. The Integrity Chamber is further tasked with overseeing the 

implementation of its advices and proposals. Advices and proposals will be published in the National 

Gazette. 

 

Through giving advices and making proposals, the Integrity Chamber strives to fill gaps and address 

procedures aimed at bettering the functioning of government and its entities and ultimately the overall 

administrative infrastructure of the country.  

 

1.1  Rationale for this advice 

On February 14, 2020, the Council of Ministers, via its Secretary-General, requested advice from the 

Integrity Chamber regarding the establishing of guidelines for the giving and receiving of gifts by 

ministers, in order to establish a specific ministerial policy.  

Four (4) specific questions were asked:  

 Is there a limit on the cost of the gift a minister can provide to someone they are meeting with? 

 Is there a limit on the value of a gift that a minister can accept? 

 Are there any exceptions based on the country the recipient of the gift resides? 

 Is there anything else that we should be aware of to assure the process remains ethical? 

 

On February 24, 2020, a follow-up email was sent with the decision of the Council of Ministers: 

“Approval that the Secretariat of the Council of Ministers will conduct further research with the Integrity 

Chamber of Sint Maarten to establish clear integrity regulations for gift acceptance and reporting by the 

Council of Ministers and individual ministers including permissible gift thresholds, and what gifts are deemed 

‘reportable gifts’ for both the acceptance and giving of gifts (this would be in accordance with 

PricewaterhouseCoopers report ‘Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten’ – 

2014).” 

1.2  Methodology 

Before the Integrity Chamber makes the decision to work on a (solicited) advice or proposal, it first 

determines whether the subject falls within the scope of its tasks; more specifically, does it contribute to 

the promotion of integrity in the country. In addition, the Integrity Chamber will execute a legality audit 

and an effectivity audit for all advices and proposals as stated in the National Ordinance Integrity 

Chamber. These are executed via (desk) research and, if applicable, discussing the topic with the involved 

parties or experts. 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 28                                          Datum: 30 oktober 2020 

   P a g i n a  | 45 
 

2   Relevance 

The giving and receiving of gifts are commonplace in the corporate world and in Government. Sint 

Maarten is no exception. Gifts can be anything of value and can take a variety of forms, such as products, 

services, or hospitality1. However, no matter the form of the gifts, the objective remains the same - the 

giver hopes the gift can be used as a way to establish, maintain, or improve a relationship with the 

recipient.  

 

Due to the small-scale of the Sint Maarten society, many inhabitants share familial, collegial, personal, 

social, or educational relationships with public officials, such as ministers. This, coupled with the known 

generosity of its inhabitants, may make it difficult to separate personal and professional relationships. 

Gifts provided may have a dual effect; the gift may be intended to maintain a personal relationship, while 

subsequently garnering favour (consciously or subconsciously) with a minister, in the event an official 

action or decision is required. It may not be clear for both parties to see the line between a professional 

or personal interaction.  

 

Although the giving or receiving gifts often has good intentions, it can, in some cases, be inappropriate 

and even considered as a bribe. It must therefore be determined whether the gift is based on a common 

courtesy or someone seeking an improper benefit, such as influencing the performance of official duties. 

Considering the motive for a gift is, therefore, essential.  

 

When the intent of the giver is to obtain favourable treatment from the recipient, the independence 

necessary for the effective performance of administrative duty, can no longer be guaranteed. This lack 

of independence, or perceived lack of independence, creates an integrity risk, and consequently a risk to 

the good governance of a country. Therefore, giving and receiving gifts should be handled with 

thoughtfulness. This is, particularly, important for ministers and other top officials, due to their positions. 

An official ministerial gift policy would clarify the do’s and don’ts of giving and receiving gifts by ministers 

and can protect ministers against allegations of misconducts. The official gift policy should also take the 

local customs and culture into consideration. 

The confidence of the public in government can only be maintained and strengthened if the legitimacy, 

due care, and decency of the administrators is indisputable; in other words, if the integrity of the 

administration is assured. That assurance can be given when proper legislation and functional policy 

guidelines exist which describe the procedures and checks and balances for administrators. A 

comprehensive policy not only serves to clarify the issue at hand to the ministers, but also to the public 

and official visitors. It provides transparency for all and can be beneficial for the furtherance of the 

national integrity infrastructure. 

By drafting and adhering to a gift policy, ministers will serve as role models for civil servants and 

employees of government entities. They may even seek to follow suit and adopt similar policies. 

                                                           
1 Examples of hospitality include free offers of travel and lodging, meals, tickets to shows, and other entertainment or social 
amenities. 
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The potential integrity risks without a ministerial gift policy and the importance of the policy for the 

government and society, are adequate reasons for the Integrity Chamber to formulate the following 

advice. With this advice. the Integrity Chamber contributes to the promotion of the integrity in Sint 

Maarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2020, nummer 28                                          Datum: 30 oktober 2020 

   P a g i n a  | 47 
 

3   Legality Audit and Effectivity Audit 

The purpose of the legality audit is to examine all relevant legislation, regulations, and policy, and to 

determine whether the establishment of the ministerial gift policy conflicts with the existing legal 

framework. The effectivity audit examines whether based on the relevant legislation, regulations, and 

policy, the goal of the ministerial gift policy can or will be met.  

 

3.1  Legality audit 

The only legislation found that pertains to the subject of giving and receiving gifts on a ministerial level 

is Article 41 of the Constitution of Sint Maarten.  

 

Article 41 of the Constitution: 

On accepting appointment, ministers take the following oath of office (declaration and affirmation) 

before the Governor:  

 

‘I swear (declare) that I have not given or promised anything to anyone whosoever, directly or 

indirectly, under any name or pretext whatsoever, in connection with obtaining my appointment as 

minister, nor shall I do so.  

 

I swear (affirm), that I shall not accept any pledge or gift of any description from any person 

whatsoever, directly or indirectly, in order to take or refrain from any action of any description in this 

position. (…)  

 

So help me God  

(This I declare and affirm)!’  

 

As for existing regulations, to date, no specific Ministerial Code of Conduct, or other directives for the 

ministers on the giving and receiving of gifts, exist within Sint Maarten.2  

 

Analogous legislation, currently not applicable to ministers, that could give some valuable directives to a 

ministerial gift policy is listed in Attachment: Analogous legislation.   

 

Conclusion 

The current legislation and regulations for Sint Maarten do not hinder the establishment of a ministerial 

gift policy. 

  

                                                           
2 The National Ordinance Material Civil Servants Law incorporates, inter alia in Articles 58, 59 and 60, specific provisions related 
to accepting gifts by civil servants, however ministers are excluded from this law.  
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3.2  Effectivity audit 

As stated above, the only legislation with a component of giving and receiving “ministerial gifts” is Article 

41, of the Constitution. However, this article is intended to prevent the bribery of ministers, as stated in 

the Memorandum of Elucidation, and does not regulate or prevent the regulation of the giving and 

receiving of gifts by or from ministers. Due to the absence of current legislation and regulations 

pertaining to the subject, it appears that no changes need to be made in existing legislation or regulations 

before the implementation of a ministerial gift policy. 

 

Conclusion 

No legislation or regulations exist that hinder the establishment of a ministerial gift policy. 
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4    Advice  

In the previous chapters, the Integrity Chamber presented the importance of a gift policy for ministers. 

The results of the legality and effectivity audits do not hinder the implementation of such a policy.  

National and international (desk) research has provided the Integrity Chamber with substantial insight 

into what is seen as acceptable; this is further elaborated in this chapter. 

 

4.1   General advice 

A ministerial gift policy will help to enhance the promotion of integrity in Sint Maarten and will help to 

protect ministers from any allegation of misconduct.  

The Integrity Chamber advises the establishment of a ministerial gift policy and that it should be 

published online once established. That policy should consist of the following components3.  

 

Definition of the Term ‘Gift’ 

A clear definition of the term ‘gift’ provides ministers and the public with a detailed understanding of the 

subject. In addition, it ensures less ambiguities, loopholes, and less avenues where the policy can be 

circumvented.  

 

The Integrity Chamber advises that the definition includes the following: anything of monetary value, 

including a gratuity, favour, discount, entertainment, training, transportation, lodging, meals and any 

other commonly given or received item, fully or partially paid for by the giver.  

 

Excluded from this definition could be the following items: promotional gifts of low intrinsic value such 

as pens, notepads, calendars, mousepads, keychains and other similar items. 

 

Monetary Value of a gift 

Establishing a monetary limit helps ministers in determining what is acceptable. A limit gives the public 

a clear indication of what is acceptable in the society. The acceptance of gifts, valued at  

NAf 100,- or less, appears to be the value utilized in multiple regulations. The Integrity Chamber advises 

that this limit also be used for ministers. It is also recommended that ministers accept no more than NAf 

200,- in gifts from the same source in a calendar year. Gifts in cash4 should never be accepted.  

 

As it pertains to the giving of gifts and assigning a monetary limit, there seems to be little to no 

regulations utilizing such a limit. However, the Integrity Chamber recognizes that this omission may 

result in integrity risks. A minister, while showing appreciation to a person, entity or organization 

providing a service to the country, might give a gift that does not fall within the norms of what is seen as 

acceptable. This allows for misuse of government resources and the possible use of the gift as an 

                                                           
3 The components are based on our analysis and interpretation of, but not limited to, the National Ordinance Material Civil 
Servants Law, Employee Handbook, Dutch Ministerial Handbook and the myriad of existing regulations and legislation. 
4 This includes cash equivalent gifts such as gift certificates. 
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(extraordinary) compensation. For the sake of simplification, a list of pre-approved gifts could be 

established that would assist ministers in adhering to acceptable norms.  

 

Gift Intent 

In addition to the monetary limit, it is important to determine the intent of the gift. Considering the 

giver’s intent will allow ministers to circumvent the appearance of impropriety, even if the gift is valued 

within the monetary limit. A minister should not provide nor accept any gift, in his/her official capacity, 

when there is a reasonable suspicion that the gift was given because of or for an action executed in his 

capacity.  

 

The intent of the gift can be determined by answering the following questions: 

 Why was the gift given? 

 When was the gift given (e.g. before or after an official duty)? 

 Is the gift or service in direct correlation to a specific performance? 

 Is the gift personal or is it a gift of state? 

 Is there a risk of reciprocity?  

 Was this an incidental case, or are gifts frequently received from the concerned party? Are there any 

other government officials who enjoy the same relationship and frequently receive gifts or services? 

 

The Integrity Chamber advises to expound upon the importance of determining the intent of the gift in 

the gift policy. The above-stated questions can be used as a guide. 

 

Ministerial Gift Register  

The Integrity Chamber recommends the registering of all ministerial gifts in an “Ministerial Gift Register”. 

The gift register will allow for transparency and will eliminate any perceived arbitrariness in deciding 

whether to accept a gift. The Ministerial Gift Register can serve as a systematic, documented process of 

gift registration and should contain a description of the gift, the sender, intended recipient, (estimated) 

value, occasion, date and whether the gift was accepted or denied (if denied, was it returned or disposed 

of). 

 

All gifts, given or received, should be documented in the Ministerial Gift Register. It is recommended that 

gifts are registered as soon as possible, ultimately within one (1) week of receipt. The registry should be 

publicly available online.  

 

Policy Supervisor 

For the policy to have the desired results, it is important for it to be consistently applied and enforced. To 

achieve this, it is recommended to appoint a person or department to supervise the policy execution.5 

This will create the centralization of the process of giving and receiving gifts and will ensure all gifts are 

                                                           
5 This can be an existing person or department within the organization. 
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handled in the same way. If it is unclear whether a gift is (in)appropriate, this can be decided by the Policy 

Supervisor. This removes the pressure from a minister to accept a potentially inappropriate gift from an 

acquaintance.  

 

Reporting  

It is possible that a minister (inadvertently) gives or receives a gift that could be inappropriate or 

otherwise does not adhere to the policy. For such breaches of policy, there should be a reporting system.  

 

The Integrity Chamber, therefore, advises the development of a reporting system. This should be 

incorporated in the Ministerial Gift Policy.  

 

Code of Conduct  

Another necessary measure is the future incorporation of the gift policy into a more comprehensive Code 

of Conduct for ministers. There are several other aspects of behaviour that affect public trust and good 

governance that can be regulated, such as confidentiality and various conflicts of interests. The Integrity 

Chamber, therefore, advises to further develop the gift policy into a Code of Conduct for ministers.  

 

4.2   Specific advice based on the answers to the posed questions 

This section provides answers to the four questions posed and gives specific advice pertaining to the 

questions.  

 

Is there a limit on the cost of the gift a minister can provide to someone they are meeting with? 

There are currently no provisions in Sint Maarten that limit the cost of a gift a minister can give. However, 

as stated previously, there is a benefit to establishing such a limit. For simplification, the Integrity 

Chamber recommends that a list of pre-approved gifts is established, which would assist in adhering to 

acceptable norms. This would also bring uniformity throughout the ministries.  

 

Is there a limit on the value of a gift that a minister can accept?  

Just as with gifts provided, there are currently no provisions in Sint Maarten which limits the value of a 

gift a minister can receive. As previously stated, the Integrity Chamber recommends that a limit is 

established. The norm of NAf 100,-, or no more than NAf 200,- from the same source in a calendar year, 

should be maintained for ministers. This limit gives clarity to all parties involved and sends the message 

that lavish gifts are not acceptable. 

 

Are there any exceptions based on the country the recipient of the gift resides? 

It is possible that during an international meeting with a government official from another country, the 

protocol or customs of that country may lead to a receipt or exchange of gifts. It is desirable that the 

nature of gifts in relation to customs in other countries be explored. In China, for instance, if receiving a 

gift, there may be an expectation for a reciprocal gift or favour, while in Russia, it is inappropriate to give 

flowers bundled in even numbers or yellow flowers, lilies or carnations, because of their association with 
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funerals. In the Republic of France (which includes the Collectivité de Saint-Martin), it is customary to 

give intellectual gifts, such as books/art6.  

 

Special attention should also be paid when a gift may be offered from what is considered a ‘risk country’. 

There are certain countries that are known for their high level of corruption within government and for 

their unethical behaviour, such as trying to influence and/or spy on other countries. The Government of 

Sint Maarten should exercise caution when giving or receiving gifts from such countries.  

 

It is recommended that prior to meetings with foreign officials, there is consultation on the (omission of) 

exchanging of gifts. It is ultimately up to Government to make clear to foreign officials, what the policy 

is concerning ministerial gifts and to evaluate on a case-by-case basis, the (in)appropriateness of 

exchanging gifts. If, based on protocol or custom, a gift above the norm of NAf 100,- must be accepted, 

this gift should be accepted as a gift of state, and should remain in possession of Government and not 

the individual minister. 

 

Is there anything else that we should be aware of to assure the process remains ethical?  

The section “General Advice” provides aspects that ensure the process remains ethical. In addition to the 

advice already provided, the following should also be taken in consideration. 

 

Public perception 

There are certain circumstances under which gifts should never be accepted as they could lead to the 

perception of impropriety, even if the intention were otherwise. For instance, gifts should never be given 

or accepted from a party involved in a bidding process, or in the waiting period for renewal of a 

government licence. The timing of such gifts could result in the perception of impropriety. The mere 

perception of impropriety can give a sense of corruption of public officials or undue outside influence and 

may result in a loss of public trust. Ministers should avoid such pitfalls at all costs. 

 

Gifts to avoid 

There are certain aspects and situations that should be considered whenever giving or receiving a gift. 

 Gifts should not fall within the category of (inter)nationally protected animal and plant species such 

as ivory, coral, edelweiss, wild orchids.  

 Gifts with significant cultural values, such as archaeological finds or relics, paintings, books.  

 Gifts should not be counterfeit items (brand copies or a brand look-alikes) such as bags, wallets, 

perfumes. 

 Gifts should not break common norms and values such as child-labour produced items, ecological 

hazards, discriminatory and/or insulting items. 

 Food or refreshments should not be inappropriate for the accepting party such as culturally or 

religiously unacceptable products. 

                                                           
6 Guide to Gift Giving Around the World, https://www.globesmart.com/blog/guide-to-gift-giving-around-the-world/ 

https://www.globesmart.com/blog/guide-to-gift-giving-around-the-world/
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 Gifts representing other countries such as Belgian/Swiss chocolates, French cheeses, Bachata music 

CDs. 

 Gifts or services that may be known or affiliated with illicit or unlawful activities. 
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5   Attachment: Analogous legislation 

Analogous legislation that could give some valuable directives to a ministerial gift policy: 

 

Article 8, paragraph 5, of the United Nations Convention against Corruption7, states that ‘Each State 

Party shall endeavour to establish Codes of conduct for public officials to make declarations to 

appropriate authorities regarding, inter alia, their outside activities, employment, investments, assets 

and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result with respect to their functions 

as public officials.’ 

 

Article 42, of the Constitution of Sint Maarten, refers to ‘other monetary provisions of ministers’ which 

require regulation by National Ordinance. The representation costs covering expenses made for official 

gifts, are presented in the annual budget of the Government of Sint Maarten for every minister8. No 

further provisions or elucidations are available concerning these yearly expenses as stated in the annual 

budget, which legally is considered a National Ordinance (‘Landsverordening Begroting -jaar-’).  

 

Article 101, paragraph 1, of the Constitution of Sint Maarten, states that rules will be set by National 

Ordinance to guarantee the legality and integrity of administration and governmental activities, as well 

as the validity of the financial management. One of these elaborated National Ordinances, related to the 

integrity of administration and governmental activities is the National Ordinance Integrity Advancement 

Ministers (‘Landsverordening Integriteitsbevordering Ministers’).  

 

The National Ordinance Integrity Advancement Ministers incorporates provisions related to undesirable 

secondary positions and interests of ministers and their right to privacy with regard to their commercial 

interests and other asset elements, secondary positions and secondary activities, and concerning those 

of their spouses, partners and children, at the start and end of their term of office and during that period. 

However, this ordinance does not mention any (monetary) provisions related to offering and receiving of 

gifts by ministers. 

 

The National Ordinance Material Civil Servants Law incorporates inter alia in Articles 58, 59 and 60 specific 

provisions related to accepting gifts by civil servants, however ministers are excluded from this law9.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Entered into force via General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003. 
8 For example, representation costs Minister of General Affairs, National budget 2019, ‘kostenpost’ 30,  
 ‘Grootboekrekeningen’ nr. 43474: NAf 65.000,-. 
9 Article 2, paragraph 1, sub b, of the National Ordinance Material Civil Servants Law. 
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P R I M E  M I N I S T E R  O F  S I N T  M A A R T E N   

M i n i s t e r - P r e s i d e n t  v a n  S i n t  M a a r t e n  

 

 

To:  The Integrity Chamber of Sint Maarten 

H.W. Vogels, President,  

R.A. Boasman, 

H.R. Lodder, 

Via the Secretariat of the Integrity Chamber 

E-mail: secretaris@integritychamber.sx 

 

DIV #..       Philipsburg, September 16, 2020 

 
Subject: Advice on the Ministerial Gift Policy (IC-ADV/20.008) 

 

 

Honorable President and Members,  

 

Reference is made to your Advice on the Ministerial Gift Policy, which was submitted to the 

Council of Ministers per cover letter dated July 23, 2020. The Council of Ministers expresses its 

appreciation for extending the deadline for providing our response no later than September 17.  

We underline the importance of the promotion and enhancement of integrity within government, 

and in particular related to our ministers. The support of the Integrity Chamber in this regard cannot 

be disregarded.  

 

This is also in conformity with one of the recommendations of the Pricewaterhouse Coopers report 

‘Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint Maarten’ (2014). This specific 

recommendation stipulated that “the Secretariat of the Council of Ministers [would] conduct 

further research with the Integrity Chamber of Sint Maarten to establish clear integrity regulations 

for gift acceptance and reporting by the Council of Ministers and individual ministers including 

permissible gift thresholds, and what gifts are deemed ‘reportable gifts’ for both the acceptance 

and giving of gifts”.   

 

The Secretariat of the Council of Ministers has drafted procedures and created templates for gift 

acceptance and reporting by ministers, however, a comprehensive policy is still pending. A first 

online attempt has proven to produce limited information. With the basis of your provided advice 

further research by personally seeking contact with other entities both on island and counterparts 

in different countries is essential. Our ultimate goal is to produce a Ministerial Gift Policy that is 

comprehensive, yet not too lengthy, that is comprehensible, and not ambiguous, for not only 

ministers, but also gift recipients, givers and the public at large. Communication in this regard is 

essential.  
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Government’s current reality is addressing the current COVID-19 pandemic and consequential 

precarious financial and economic situations; our Secretariat supports us in this regard and has 

therefore limited time to finalize the Gift policy at this time. Nevertheless, it has been agreed that 

before mid-December 2020, the policy should be ready for final approval. This period should 

suffice for the Secretariat to conduct interviews and have feedback sessions with direct and indirect 

stakeholders of those involved in the process. Our secretariats will continue their dialogue on the 

matter at hand as well. The Ministry Gift Policy will ultimately be an element of the Ministerial 

Code of Conduct.  

 

I have taken note that in accordance with article 18 of the National Ordinance Integrity Chamber, 

our response will be published.  

 

I trust to have informed you sufficiently. 

 

Sincerely, 

 

Prime Minister of Sint Maarten, 

Ms. Silveria E. Jacobs 
 

 

Cc. Council of Ministers 
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Public Announcement:                                                                                                                                                  

The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description: 

 

Building 

Permit no. 
 

Location of Activities 
Certificate of 

Admeasurement 

Description of 

building 
activities 

Date Issued 

  

BP#239/2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UPPER PRINCE'S QUARTER 

GUANA BAY 

GUANA BAY RD.#33 

CA 72/2015 

 
Residential 

29-Sep-2020 

 

BP#75/2019 

SIMPSON BAY 

BEACON HILL 

BEACON HILL ROAD #18 

CA 85/1976 Residential 

30-Sep-2020 

 

BP#007/2020 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

RICE HILL ESTATE 

GLENN MILLER DR. 

CA 066/2019 

 
Residential 

02-Oct-2020 

 

BP#167/2019 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

COCKSPUR TREE DR. 

CA 003/2015 

 
Residential 

02-Oct-2020 

 

BP#078/2019 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MIDDLE REGION 

WESTERBAND DR. #12 

CA 177/2017 Residential 

02-Oct-2020 

 

BP#180/2019 

 

LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

FORT HILL RD.#69 

CA139/1989  

CA 140/1989 

 

Residential 
06-Oct-2020 

 

BP#232/2019 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

GUANA BAY 

CARVED STAR SHELL RD.#3 

CA 342/1996 

 
Residential 

07-Oct-2020 

 

BP#033/2019 

 

CUL DE SAC 

SAUNDERS 

DANCING LADY RD. #8 

CA 525/2007 

 
Residential 

07-Oct-2020 

 

BP#219/2018 

 

CUL DE SAC 

REWARD 

REWARD RD.#35 

 

CA 163/2006   

CA 002/2001 

 

Residential 

 

07-Oct-2020 

 

BP#115/2018 

 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN 

PIN CUSHION CACTUS 

DR.#23 

 

CA 031/2002 

 
Residential 

07-Oct-2020 

📍 Soualuiga Road # 1 

    Pond Island, Great Bay  
    Sint Maarten 

☎ +1 (721) 542 0640 

📧 vromi-permits@sintmaartengov.org 

🌏 www.sintmaartengov.org 

 

Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening, Milieu en 

Infrastructuur (V.R.O.M.I.) 
Ministry of Public Housing, Spatial Planning, 

Environment and Infrastructure.  
 

mailto:vromi-permits@sintmaartengov.org
http://www.sintmaartengov.org/
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BP#207/2017 

 

 

LOWER PRINCE'S QUARTER 

MOUNT WILLIAM HILL 

MILTON LANE #3 

 

CA 163/2009 

 

Residential 

 

07-Oct-2020 

 

BP#140/2017 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

WALTER J. A. NISBETH 

RD.#67 

CA 396/1971 

 
Residential 

07-Oct-2020 

 

BP#87/2019 
COLE BAY 

DIAMOND ESTATE 

PLUMBAGO DR. #1 

CA 119/2014 
Residential 

13-Oct-2020 

BP#216/2019 

 

COLE BAY 

COLE BAY 

CLAMMY CHERRY RD. #15 

CA 122/2004 

 
Residential 

19-Oct-2020 

 

BP# 014/2018 

 

SIMPSON BAY 

AIRPORT 

AIRPORT RD.#92 

CA 236/1992 

 
Residential 

19-Oct-2020 

 

BP#016/2020 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

PUMA RD. #6 

CA 90/1975 

 
Other 

21-Oct-2020 

 

BP#176/2018 
LITTLE BAY 

LITTLE BAY 

TANSY DR. #16 

CA 393/2008 
Residential 

23Oct-2020 

 

BP#131/2020 

 

GREAT BAY 

POND ISLAND 

SOUALUIGA DR.#4 

N/A Automated Teller 
Machine 

23-Oct-2020 

 

BP#084/2020 

 

COLE BAY 

CAPE BAY 

MARACAS DR.#15B 

CA 119/1997 

 
Residential 

23-Oct-2020 

 

BP#154/2019 

 

            LOW LANDS 

POINT PIROUETTE 

POINT PIROUETTE RD. 

CA 67/1996  

CA 150/1980  

CA 173/2009 

CA172/2009 

 

Deck and 
Swimming Pool 

23-Oct-2020 

 

BP#090/2019 

 

GREAT BAY 

PHILIPSBURG 

LONGWALL RD.#6 

CA 164/1973   

CA 165/1973 

 
Commercial 

23-Oct-2020 

 

BP#295/2018 

UPPER PRINCE'S QUARTER 

SUCKER GARDEN #119 

SUCKER GARDEN ROAD 

#119 

 

CA 97/1971 
Commercial 

23-Oct-2020 
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BP#085/2020 

 

LITTLE BAY 

CAYHILL 

GORILLA DRIVE#1 

      

CA 220/2009 

 

    Commercial 

 

26-Oct-2020 

 

BP#254/2018 

 

CUL DE SAC 

SAUNDERS 

AMARANTHUS RD. #4 

CA 134/1971 

 
Residential 

26-Oct-2020 

 

 

 

 

Objection/Appeals clause: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objection: 

A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this administrative decision, on 

the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings 

(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the date of sending or issuance 

of this decision. The note of objection may be submitted to the same administrative authority that made the 

administrative decision.  

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

the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), 

may appeal this decision at the Court of First Instance St. Maarten within six (6) weeks after the day of 

sending or issuance of this decision. 
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Overzicht wetgeving 

 

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

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

 

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

3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

 

1 
 
Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Beoogde datum  
inwerkingtreding 

- - - - 

 
 
2 
 

 
In werking getreden wettelijke regelingen 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

Datum  
inwerkingtreding 

 
 

 
 
 

 
AB 2020, no. 49 

 

Regeling van de Minister van 
Volksgezondheid, Sociale 

Ontwikkeling en Arbeid van 9 
oktober 2020, houdende wijziging 
van de Tijdelijke regeling payroll 

ondersteuning, zoals gewijzigd bij 
de Regeling payroll ondersteuning 
voor de maand juni 2020, ten einde 
de uitvoering van het payroll 
ondersteuningsprogramma te 
verlengen met de maanden juli, 
augustus en september 2020 

(Regeling payroll ondersteuning 
voor de maanden juli, augustus en 
september 2020) 
 

 
 

 
 
 

 
9 oktober 2020 

 

 
 

 
 
 

10 oktober 2020 en 
werkt terug tot en 
met 01 juli 2020 

 

  

 

 

 

 

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 

Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 

bekrachtiging 
 

- - - 

 

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

