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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 LEASEQUIP N.V. 

voorheen gevestigd te TURQUOISE DRIVE # 
8, BILLY FOLLY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 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 22 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 PROLEASE 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
140, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.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 15 October 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 KIRLIS 

ENTERPRISES NV DBA JOURNEYS voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 4 , 
CUL DE SAC , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 October 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 13 October 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 RANCHO CARIBE NV DBA 
RANCHO ARGENTINA GRILL voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD 28, 
SIMPSONBAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 05 October 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 23 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 ENARO N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 24, 

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

op d.d.  14 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 22 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 COW 
STEAKHOUSE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.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 15 October 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 NATIONALE 
NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ 

NV voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 
ROAD # 6 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 October 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 20 October 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 INSEL AIR 
INTERNATIONAL BV voorheen gevestigd te 
A.J.C. BROUWERS ROAD, YOGESH 
BUILDING, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 October 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 22 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 PLANET ASIA 
N.V. DBA LITTLE THAI SAVANH voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 36 UNIT B, 
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 22 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 
SMARTSMOKE ST. MAARTEN N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 34-B, 
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 15 October 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 NOTHMAYU 
B.V. voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 

ROAD # 1 , CAY HILL , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 October 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 20 October 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 LAU-JEN'S 

CAKE CREATIONS & CAKE SUPPLIES NV 
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS 
ROAD # 2, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 14 October 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 22 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 A.D. 
SOLUTION B.V. voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 65, 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 16 October 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 SKINNER MULTI 
SERVICES NV voorheen gevestigd te ZORG EN 
RUST # 4-C, DUTCH QUARTER, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.07 October 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 19 October 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 COMFORT ZONE 
CLEANING NV voorheen gevestigd te 

FLAMBOYANT ROAD # 32 , SAUNDERS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 October 
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 21 October 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 TWO BUNCH 
PALMS FOUNDATION voorheen gevestigd te 
A.J.C. BROUWERS ROAD # 192, CAY HILL 
LITTLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 14 October 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 22 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 EBS ST. 
MAARTEN-CARIBBEAN B.V. voorheen 

gevestigd te AIRPORT ROAD # 28, 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 15 October 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 
MAINTENANCE XPERTS NV voorheen 
gevestigd te A.J.C. BROUWERS ROAD # 1, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 October 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 19 October 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 BALLAST NEDAM 
INTERNATIONAL PROJECTS voorheen 

gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 
BOULEVART , POINT BLANCHE , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 October 
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 21 October 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 MEGA 
TRADERS NV voorheen gevestigd te A.J.C. 
BROUWERS ROAD # 100-A, CUL DE SAC, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 14 October 
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 21 October 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 
CHRISTELLE'S RELOOKING CENTER 

voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS 
ROAD # 1, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 October 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 21 October 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 FACTORPLUS 
ST. MAARTEN NV voorheen gevestigd te A.J.C 
BROUWERS ROAD # 4 UNIT 1C, YOGESH 
COMMERCIAL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.14 October 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 21 October 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 BFT 
ENTERPRISES NV voorheen gevestigd te 

A.J.C BROUWERS ROAD # 100 , CAY HILL , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 October 
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 21 October 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 BERGEE 
ELECTRONIC ENTERPRISES NV P/A G. 
BERGEE voorheen gevestigd te A.JC. 
BROUWERS ROAD # 26, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 14 October 
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 21 October 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 NATURAL 

ACTS NV DBA EARTHBOUND voorheen 
gevestigd te A.J.C BROUWERS ROAD, CAY 
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14 
October 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 23 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 PAULINA, JOHNNY 
PARICIO DBA PAULINA GENERAL 
CONSTRUCTION voorheen wonende te 
RUBBER TREE DRIVE # 246, COLE BAY, 

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, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 JNO BAPTIST 

FRANCISCA voorheen wonende te BLANKET 
HERB DRIVE 3,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 22 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 19 October 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 DONALDSON, MICHELLE 
CLAUDETTE voorheen wonende te ARCH 
ROAD # 29, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 14 October 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 20 October 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 KAYURMA, HARUN ALP 
voorheen wonende te FORT HILL ROAD # 24, 

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

op d.d.  07 October 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 23 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 KHEMCHANDANI, 
BHAGWAN PARKASH DBA MAYFAIR 
voorheen wonende te FRONTSTREET # 72, 
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, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 23 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 PAUL TREON voorheen 
wonende te BLANKET HERB DRIVE 7,  CUL 

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

op d.d. 22 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 20 October 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 LOUISSAINT-
DETOURNEL, EMILIEN voorheen wonende te 
A.J.C. BROUWERS ROAD # 10, , thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 14 October 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 20 October 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 CONWAY, MARTIN 
RAYMOND voorheen wonende te FORT HILL 

ROAD # 24, FORT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 October 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 23 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 DUNKLEY, CHRISTPHER 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 98, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  10 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 23 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 KROMODIHARDJO SUZY 
SOEWANIE voorheen wonende te BLANKET 

HERB DRIVE 7-C,  CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 22 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 20 October 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 CASTOR, 
JULORME voorheen wonende te A.J.C. 
BROUWERS ROAD # 28, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 14 October 
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 20 October 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 DRUMMOND-ROBERTS, 
PATRICIA AMANDA voorheen wonende te 

FORT HILL ROAD # 23, FORT WILLEM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  07 October 
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 23 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 GOMEZ, JOSE LEONEL 
DBA J & K IMPORT EXPORT voorheen 
wonende te AIRPORT ROAD # 98 AOT C, 
SIMPSON BAY, 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, 
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 16 October 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 GUMBS, GERALD OSCAR 
DBA ULTIMATE BEAUTY SALON voorheen 

wonende te ZORG EN RUST # 6,  ZORG EN 
RUST, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 October 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 20 October 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 DE MOTA, MARIA ELENA 
voorheen wonende te FORT HILL ROAD, FORT 
WILLEM, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 07 October 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 29                                          Datum: 13 november 2020 

   P a g i n a  | 12 
 
 
 

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

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 October 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 SELGY-CORNETT 
STEPHANIE voorheen wonende te FORT HILL 
ROAD # 15-A, FORT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 October 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 23 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 MASOOD, MUSTAFA 

ABDEL AZIZ voorheen wonende te 
BACKSTREET # 84, PHILIPSBURG, 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, 
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 16 October 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 TROCARD, ROYSTON 
voorheen wonende te ZORG EN RUST # 6,  
ZORG EN RUST, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 07 October 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 20 October 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 BROOKS, MARGUERITE 
ELISE voorheen wonende te FORT HILL ROAD 
# 33 - A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 October 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 20 October 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 ALCIDE, MARIE MONA 
voorheen wonende te , , thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 October 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 23 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 JACOBS, IRMINE 
SAMANTHA DINAIDA DBA SKY 
PUBLISHING & EVENTS voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD # 31, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 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 16 October 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 PHIPPS, WORTHINGTON 
EMMANUEL voorheen wonende te ZORG EN 

RUST # 33,  DUTCH QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 07 October 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 20 October 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 ARRINDELL, SHADIRA 
LIANE voorheen wonende te FORT HILL 
ROAD # 51-C, FORT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 October 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 21 October 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 SUID, 
ABDELMUNIM MOHAMAD AHMAD voorheen 

wonende te A.J.C BROUWERS ROAD # 18, 
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 October 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 23 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 CHARRIAUD MARIE-
HELENE BERNARD voorheen wonende te 
AIRPORT ROAD # Z/N, SIMPSON BAY, 
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, 
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 16 October 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 ST ANGE, KERTIS 
LAWRENCE voorheen wonende te ZORG EN 

RUST 3 C,  DUTCH QUARTER, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 07 October 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 20 October 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 MAUVAIS, LAVOIX 
voorheen wonende te FORT HILL ROAD # 37, 
FORT WILLEM, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 07 October 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 21 October 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 
RICHARDSON, RANDOLPH AUGUSTO DBA 

KELL'S DENTAL REPAIR voorheen wonende 
te A.J. RICHARDSON DRIVE # 12, DUTCH 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 October 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 23 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 LUNDI DUROI voorheen 
wonende te BLANKET HERB DRIVE 8 C, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 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 22 October 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 SHILLINGFORD, PETER 
EVERTON voorheen wonende te BACK 

STREET 186,  , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 22 October 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 22 October 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 RODRIGUEZ TAVERA, 
MAURA MARIA voorheen wonende te BACK 
STREET 163, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 21 October 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 22 October 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 LANG YUN CHINESE BAR 
RESTAURANT NV voorheen wonende te BACK 

STREET 167, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  22 October 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 23 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 SURIN FRENEL voorheen 
wonende te BLANKET HERB DRIVE 8, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  22 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 22 October 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 ALVAREZ HERNANDEZ, 
MANUEL ANTONIO voorheen wonende te 

BACK STREET 168,  PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 22 October 
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 22 October 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 BIGGAR, JOHN 
FLETCHER voorheen wonende te BACK 
STREET 166, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 22 October 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 23 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 DANIEL FELIX voorheen 
wonende te BLANKET HERB DRIVE 8, CUL DE 

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

op d.d.  22 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 21 October 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 LAVALL, 
DOUGLAS SALVATORE voorheen wonende te 

LA SALINA CT 1134,  , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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 22 October 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 HO, KOON TO PATRICK 
voorheen wonende te BACKSTREET # 188, 

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

op d.d 22 October 2020, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 28e 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, is 
ten verzoeke van 1. GIOVANNI ROBERTINO 
ILLIDGE, 2. PETRONILIA MARIA ILLIDGE 

EN 3. EUGENIA RAMONA BASTEMEYER-
VAN HEYNINGEN, allen wonende op Sint 
Maarten, die voor deze zaak tot het uiteinde der 
executie domicilie kiest ten kantore van mij, 
deurwaarder, alsmede aan de Bushroad #22, 
ten kantore van Bermon Law & Legislative 
Services, en gemachtigd de advokaat mr. M.M. 

Hofman-Ruigrok, ten laste van LONA 

SILVESTER BAPTIST-VAN HEYNINGEN, 
wonende in de Verenigde Staten van Amerika 
BETEKEND: Vonnis van het 
Gemeenschappelijk Hof Van Justitie,  
beschikking dd. 15e december 2017. 
KG 108/2016 – H 72/2017 

 
De deurwaarder, Mark John Rabess  
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AANKONDIGING 

 
Bij aandeelhoudersbesluit van 3 november 2020 
van de aandeelhouders van KRISHNA B.V., 
gevestigd te Sint Maarten, is besloten de 
rechtsvorm van genoemde besloten 

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

Aanleg van Sint Maarten een verzoek tot 

verkrijging van een rechterlijke machtiging 
conform artikel 2:300 lid 4 BW ingediend. 
 
De Directeur van 
KRISHNA B.V. 

 

 
 
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
Nederland. 

 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
geeft kennis van zijn voornemen tot intrekking 

van het Koninklijk Besluit van 26 september 
2015 (nummer 2015001616) waarbij het 

Nederlanderschap is verleend aan Wesley 
Virgile, geboren op 24 februari 1991 te L’Azile 
(Haïti), wonende te Sint Maarten.  
 
Indien betrokkene bedenkingen heeft tegen dit 

voornemen, heeft hij of zijn gemachtigde de 
gelegenheid om binnen zes weken na plaatsing 
van dit bericht schriftelijk de bedenkingen te 
sturen naar het navolgende adres: IND, Directie 
Asiel & Bescherming, A&B Den Haag, Team 3, 
Team Naturalisatiefraude, Postbus 4, 9560 AA, 
Ter Apel. De verzending van de schriftelijke 

bedenkingen dient plaats te vinden door 
tussenkomst van het Kabinet van de 
Gouverneur van Sint Maarten. Op voornoemd 
adres kan, door tussenkomst van het Kabinet 

van de Gouverneur van Sint Maarten, door 
betrokkene of zijn gemachtigde het schriftelijke 

voornemen worden opgevraagd. 

 
 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Bij exploot van 4e november 2020, van de 
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke 
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de 
officier van Justitie op St. Maarten die het 

oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend, 
ten verzoeke van RUTH ALTAGRACIA 
MARLIN, wonende op Sint Maarten, die voor 
deze woonplaats kiest ten kantore van mij 
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11, 
Sint Maarten, ten laste van HERMAINE 

MADURO, wonende op Sint Maarten,  

BETEKEND:EXECUTORIALE 
DERDENBESLAG  dd. 4e november 2020. 
 
De deurwaarder,  
Mark John Rabess  

 
 

ECHTSCHEIDING 

Bij exploot van 5e november 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie 
op St.Maarten, heb ik, Solange M. Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, bij het Gerecht in 
Eerste Aanleg St. Maarten, gelaten, ten 

verzoeke van Sherian Shereen Amritt, vonnis 

van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingplaats 
St.Maarten, van de 21e september 2020 
waarvan de echtscheiding is uitgesproken 
tussen, Sherian Shereen Amritt  wonende op 
St.Maarten en Damion Douglas Palmer,  
wonende in Florida zonder bekende woon of 

verblijfplaats Alhier. ( SXM 2020446/E 452020) 

                                                                                 
De deurwaarder,                                                                           

S.M. APON 
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OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 5e  november 2020, afschrift 
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem, 

aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te 
Philipsburg. Opgeroepen: Laurita Barbara van 
Henningen, gevestigd alher, aan de om op 
dinsdag de 9e  februari 2021 te 08:30 uur 
voormiddag ter terechtzitting van het gerecht in 

eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten 

Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen, 
om de vordering van Jean de la Salle, 
gedomicilieerd ten kantore van mr. B, G, 
Hofman, te antwoorden (AR 171/20 – SXM 
808/2020) 
 

De aspirant deurwaarder  
Danica E. N. Zichem 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
OPROEPING 

 
 
Bij exploot dd. 3e  november 2020, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange M. Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Max Lake, zonder bekende 
geregistreerd adres op St. Maarten, aan de om 

op vrijdag de 20e  november 2020 te 11:30 
uur voormiddag ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op het eiland 
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te 

verschijnen, om de vordering van Laurence 
Candelon, vertegenwoordigd door Jeroen de 
Rooij, te antwoorden (KG 175/2020 – SXM 

2020-1062) 
 
De deurwaarder  
Solange M. Apon 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 30 oktober 2020 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

NR.: 2020/1266 
 

 

in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van Mevr. Suzie Mutch, namens Flight Charter Services PTY Ltd, d.d.9 oktober 2020 met 
betrekking tot het opstijgen van- en landen op het motorjacht (M/Y) ILONA in de territoriale wateren 
van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Augusta AW109SP, registratie  
G-CHFD, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana 
Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend 
door de lokale autoriteiten;  
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 
 

gelet op:  

- artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening; 
- artikel 3, veertiende lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1 Algemeen 
Aan Mevr. Suzie Mutch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

a. om vanaf  1 december 2020 tot en met 28 februari 2021, met inachtneming van artikel 2 en 3 
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het M/Y 
ILONA; 

b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type Augusta AW109SP, 

registratie G-CHFD en genoemde voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven 

door de “United Kingdom Civil Aviation Authoriy”. 
 

 
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het M/Y ILONA. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het M/Y ILONA, dient in samenhang met 
artikel 2 lid 2 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden verleend door de 
bevoegde luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante frequentie 
118.7Mhz. 
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4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 
communicatiemiddel. 
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 

van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het M/Y ILONA zijn. 

8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 

van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken.  
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 

Artikel 4 Geldigheidsduur 

1. Deze beschikking treedt in werking op 1 december 2020 en is geldig tot en met 28 februari 2021. 
2.   Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 
Namens deze, 

Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

 

 

 

Bezwaar en beroepsprocedure 

 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 
 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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MINISTERIËLE BESCHIKKING 

 

VAN DE 

 

MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 
   

 
NR.: 2020/1316 

 

in overweging genomen hebbende:  
het verzoek van Mevr. Suzie Mutch namens motorjacht (MY) INFINITY en MY INTREPID, d.d. 26 
Oktober 2020, met betrekking tot het opstijgen van en landen op het MY INFINITY en MY INTREPID in 
de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Airbus Helicopters 
Deutschland MBB-BK 117 D-2, registratie N7EU, waarmee VFR- vluchten uitgevoerd kunnen worden 
van en naar de Prinses Juliana Internationale luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen 
nadat toestemming is verleend door de lokale autoriteiten;  

het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur 

luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart; 
 
 

gelet op: 

- Artikel 26, tweede lid, onderdeel b, jo. eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening; 
- Artikel 3, veertiene lid, van de Ministeriële beschikking mandaat Luchtvaartlandsverordening 

en Landsbesluit toezicht luchtvaart; 
 

 
HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1 Algemeen 
Aan Mevr. Suzie Mutch, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel 26 eerste lid, 
van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod: 

c. om vanaf 10 december 2020 tot en met 10 januari 2021, met inachtneming van artikel 2 en 3 
van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en te landen op het MY 
INFINITY en MY INTREPID; 

d. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type Airbus Helicopters 

Deutschland MBB-BK 117 D-2, registratie N7EU en genoemde voorwaarden in het bewijs van 

luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Department of Transportation- Federal Aviation 
Administration”. 
 

Artikel 2 Voorschriften en beperkingen 
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het MY INFINITY en MY INTREPID. 

2. Alle vluchten worden in overleg met de luchtverkeersleiding dienst uitgevoerd. 
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het MY INFINITY en MY INTREPID, dient in 
samenhang met artikel 2 lid 3 van deze beschikking, via radio contact,  toestemming te worden 
verleend door de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic Service PJIAE”), op de relevante 
frequentie 118.7Mhz. 
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4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het motorjacht, dient 
contact te worden opgenomen met de luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij 
via telefoon (1-721-546-7531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander 
communicatiemiddel. 
5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met toestemming 

van de bevoegde luchtverkeersleidingsdienst.  
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met 
de luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding voortdurend gecontroleerd op de juiste 
radiofrequentie. 
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het helikopterdek 
van het MY INFINITY en MY INTREPID zijn. 

8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door de op dat 
moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de luchtverkeersleidingsdienst   
9. Alle aanwijzingen van de luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct opgevolgd. 
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat toestemming 

is verleend door de lokale autoriteiten van de landen. 
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat van 
luchtwaardigheid, certificaat van registartie, certificaat van verzekering en bewijzen van bevoegdheid 

van het bemanningspersoneel geldig te zijn. 
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te vervallen, draagt 
de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig worden opgestuurd naar de 
Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt ingetrokken. 
 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid 
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter bekend is met 
de inhoud van deze beschikking. 
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of niet 
volledig worden nageleefd. 
 

Artikel 4 Geldigheidsduur 

1. Deze beschikking treedt in werking op 10 december 2020 en is geldig tot en met 10 januari 2021. 
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.  
 

 
 
Philipsburg,  
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie 
Namens deze, 

Louis Halley 
Hoofd van de Dienst Lucht, - en Scheepvaart 

 

Bezwaar en beroepsprocedure 
 

Bezwaar: 

Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve 

Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij 

het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven. 

 

Beroep: 

 In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening 

Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een 

beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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Condensed Balance Sheet 
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of September 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves dropped by NAf.16.1 million due to the lower 
base amount1 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit 
(CDs) dropped by NAf.8.0 million because the commercial banks subscribed for a lower amount than 
matured on one of the weekly auctions.  
 

Base money2 increased by NAf.30.3 million due to an increase in the current account balances of the 
commercial banks (NAf.32.9 million), moderated by a drop in currency in circulation (NAf.2.6 million). 
The increase in the current account balances was mainly the result of the decline in required reserves, 
the net repayment of CDs, and the transfers by the governments of Curaçao and Sint Maarten and 

pension funds from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial banks. The 
increase was moderated by the net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar deposits 

by the commercial banks at the Bank. Finally, part of the short-term credit that was extended to the 
commercial banks by the Bank was repaid. As a result, the item “Claims on deposit money banks” on 
the assets side of the balance sheet dropped by NAf.21.5 million.  
 

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

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 30-Sep-20 31-Aug-20 Liabilities 30-Sep-20 31-Aug-20

Claims on nonresidents 4,073.7 -104.2 Liabilities to nonresidents 313.9 13.7

Gold 1,419.9 -53.0 Deposits of nonresidents in foreign currency 313.9 13.7

Official reserves 2,653.8 -51.2

Other 0.0 0.0

Domestic assets 536.7 -30.8 Domestic liabilities 2,952.6 -94.6

Currency in circulation 517.5 -2.6

Claims on the government 0.0 0.0 Government deposits 130.1 -80.7

Government paper in portfolio 0.0 0.0 Government of Curacao 82.4 -58.4

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 45.6 -22.3

Other 0.0 0.0 Former Central Government 1.7 0.0

Government agencies and institutions 0.4 0.0

Claims on deposit money banks 267.0 -21.5 Liabilities to deposit money banks 2,135.5 8.8

Current account balances 267.0 -21.5 Current account balances 630.8 32.9

Certificates of Deposit 126.0 -8.0

Required reserves 1,378.8 -16.1

Claims on other sectors 269.7 -9.3 Liabilities to other sectors 169.5 -20.2

Other assets 269.7 -9.3 Deposits of other residents 111.2 -15.2

Other liabilities 58.3 -5.0

Capital and reserves 1,343.9 -54.1

Total assets 4,610.4 -135.0 Total liabilities 4,610.4       -135.0

 September 2020
(millions of NAf.)
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The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.13.7 million mainly due to the transfer of funds 
from the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba to their accounts at the Bank. The 
funds received by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with 
interest payments on debt securities issued by the government of Curaçao that are held by the Dutch 
State contributed also to the increase of this item.   

 
The net position of the governments with the Bank deteriorated by NAf.80.7 million due to a drop in the 
deposits of the government of Curaçao (NAf.58.4 million) and the government of Sint Maarten (NAf.22.3 
million). The decline in the deposits of the government of Curaçao was the result of transfers from its 
accounts at the Bank towards its accounts with the commercial banks related to social support provided 
to the most affected groups in society amid the corona crisis and the interest payment to the Dutch 

State. The transfer of the license fees for the month of August 2020 mitigated, however, the drop in the 
deposits of the government of Curaçao. Meanwhile, the decline in the deposits of the government of 
Sint Maarten was caused by transfers from its accounts at the Bank towards its accounts at the 
commercial banks related primarily to the corona crisis-related support programs.  

 
Furthermore, the item “Liabilities to other residents” dropped by NAf.20.2 million, largely as a result of 
the transfers of funds by the public pension fund, APC, from its account at the Bank towards its accounts 

at the commercial banks. However, funds received from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related 
to an annuity loan taken over under the debt relief program that is held in the portfolio of the APC, 
moderated the drop in this item.  
 
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.51.2 million, mainly 
as a result of the net transfer of dollar deposits abroad and the net purchase of foreign exchange at the 
Bank by the commercial banks. This decline was moderated by the transfers of funds from abroad by 

pension funds and the transactions of the commercial banks in Bonaire and the Central Bank of Aruba. 
 
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet dropped by NAf.53.0 million due to the 
lower market value on the balance sheet date compared to the end of August 2020. The drop in the 
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the decline in the 

market value of the gold stock. 
 

 
Willemstad, November 10, 2020 
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


