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Rectificatie Landscourant 8 augustus 2014 

 
Het Landsbesluit, met het nummer LB-14/0399 op pagina 
17 van de Landscourant van 8 augustus jl. hoort LB-

14/0141 te zijn. Dit is inmiddels online hersteld: 
http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Page
s/National-Gazette.aspx 

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Bij exploit van de 26ste september 2014, heb ik, Ervin A. 
Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste Aanleg van 
Sint Maarten, gevolg gevende aan een beschikking van de 
E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint Maarten van de 12de 
augustus 2014,  

OPGEROEPEN 

HALYCON ADVISORS INTERNATIONAL LTD., voorheen 
mede kantoorhoudende op Sint Maarten aan de Wentel 
Drive # 5 te Oysterpond, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten, voor de terechtzitting van 
dinsdag de 27ste januari 2015, des voormiddags te 08.30 
uur, ten Raadhuize te Philipsburg, ten einde op de door: 

HARROD CONSTRUCTION B.V. h.o.d.n. Atlas Construction, 
gedomicilieerd aan de Falcon Drive # 2 op Sint Maarten ten 
kantore van de advocaat mr. J. Veen, tegen haar ingestelde 
vordering te antwoorden. 
A.R. No: 98/14 
 
De deurwaarder voornoemd, 

E.A. Arrindell. 
 
 
 

 
 

 
 

BEKENDMAKING 
 
Conform het bepaalde in artikel 10 lid 4, van de 
Landsverordening van de 24ste oktober 2003 houdende 

regeling van het assurantiebemiddelingsbedrijf (P.B. 
2003, nr. 113 / AB 2013, GT no. 708), maakt de  
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bekend  
dat de inschrijving van Orion Assurantiën NV (Orion) 
toegelaten door de Bank tot het uitoefenen van het 
assurantiebemiddelingsbedrijf in Curaçao en Sint  

Maarten, op 1 augustus 2014 is doorgehaald.  
Doorhaling in het Register impliceert dat Orion niet  
langer bevoegd is om het assurantiebemiddelings- 
bedrijf en Sint Maarten en Curaçao uit te oefenen. 

 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 

Willemstad, 15 augustus 2014 

Private Foundation JAJ  

In liquidatie gevestigd te Sint Maarten 
 

De Vereffenaar heeft vastgesteld dat er geen aan hem 
bekende baten meer aanwezig zijn en heeft de 
slotverantwoording ter inzage gelegd ten kantore van  
het Handelsregister en van de rechtspersoon. 
 

De Vereffenaar 

http://www.sintmaartengov.org/government/AZ/laws/Pages/National-Gazette.aspx
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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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan DIR. ALBERTO F. BUTE AANSPRAKELIJK STELLEN 

JIRE H. ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te 
MIDDLE REGION ROAD # 31, MIDDLE REGION, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 19 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan DIR: OSINACHI OBIKA MARKETING  N.V. voorheen 
wonende te GOLDFINCH ROAD # 11 APT 32, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan BRYSON MEDICAL SERVICES N.V DBA DUTCH 
QUARTER MEDICAL CLINIC voorheen wonende te A. TH. 
ILLIDGE ROAD # 278-A LPQ, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 22 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Charles 
Mardenborough deurwaarder der belastingen te St. 
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan ENTEC 
CORPORATION N.V. voorheen wonende te 

WELFAREROAD # 85, ROYAL VILLIDGE BDLG  
# 4, SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d. 19 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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  
EDOUARD, DAVID voorheen wonende te MAMI  
TREE DRIVE # 21-A, COLE BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  

elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  22 september 2014, 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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PERALTA NUNEZ MARIA voorheen wonende te 

ORANGE GROVE ROAD # 4 A 2, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan VAN DEN BOSCH OPERATIONS N.V. DBA BOSCH 

BRAKES voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 
42, LPQ, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ACOSTA, ZENEIDA ALVARINA voorheen wonende te 

DIAMOND ESTATE DRIVE # 2, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
18 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan EUROPEAN 
APPAREL SINT MARTIN N.V voorheen wonende te 

FRONT STREET # 16, ST. ROSE ARCADE, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2014, door  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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  

EUROMOD N.V. voorheen wonende te UNION  
ROAD # 153, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten  
of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  22 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  

op verzoek van de Ontvanger, aan N.K. 
INTERNATIONAL N.V. voorheen wonende te  
FRONT STREET # 38, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2014, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

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



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 21, 17 oktober 2014 pagina 4 

 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MC CURDY DONOVAN ANTHONY voorheen wonende 

te A. TH. ILLIDGE ROAD # 111, LPQ, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RENDEZ-VOUS CAFE N.V. DBA SWEET HEAVEN 

voorheen wonende te THAMES ROAD # 15, MAHO, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 augustus 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan EMERGENCY 24 N.V. voorheen wonende te A. TH. 

ILLIDGE SUITE 2 106, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, waarvan een  
afschriftis 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  
DHR. M. DRIDI-BOUNAJAA DOMINIQUE BEAUTY 

CENTER N.V. voorheen wonende te SIMPSON BAY 
VILLAGE # 2, WELFARE ROAD # 60, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  22 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 

Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan WOOLERY 
NEILSENT voorheen wonende te GUANA BAY ROAD  
# 55, GUANA BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  

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

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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PALMER WINSTON DONALD voorheen wonende te 

SUGAR MILL ESTATE # 28, BELVEDERE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
14 Juli 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RV HYDRAULIC REPAIR N.V. voorheen wonende te 

A. TH. ILLDGE ROAD # 15, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  19 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ERIC MARINE N.V. voorheen wonende te 

WELLSBURG STREET # 7, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
09 april 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, waarvan een  
afschriftis 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 AVALON 
CONSULTING N.V. voorheen wonende te WELFARE 

ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
22 september 2014, door de Ontvanger te St.  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 

Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan BEACON 
HILL DEVELOPMENT L.T.D. voorheen wonende te 
POINT PIROUTTE 111, POINT PIROUTTE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  25 september 2014, door  

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

Randall Francisca, 

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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FORTUNATO, ALEO DBA ELVIS CAR WAH voorheen 

wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD # 80, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
19 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SAMER, ORLANDO EUGENE voorheen wonende te 

FORT BELAIR ROAD Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  09 april 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ANGELROSE N.V. voorheen wonende te C. A. 
CANNEGIETER STREET Z/N, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
AU TEMPS DES FLUERS II N.V. 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.  22 september 2014,  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan CLARK DAISY 
LAVINIA voorheen wonende te FRONT STREET #  
109, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  24 september 2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan STAR CONSTRUCTION COMPANY N.V. voorheen 

wonende te WELSBURG STREET # 3, COLE BAY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 12 juli 2013, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan JABEZ CONSULTING GROUP N.V. voorheen 
wonende te C. A. CANNEGIETER STREET # 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan LIMITLESS LTD voorheen wonende te JUANCHO 
ERASQUIN BLVD 26, POINT BLACHE, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
03 september2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy Richardson 
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek 
van de Ontvanger, aan EURO-PRIDE N.V. voorheen 
wonende te WELFARE ROAD # 8, SIMPSON BAY 

YACHT CLUB, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
22 september 2014, door de Ontvanger te St.  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan SAI 
GARMENTS N.V. voorheen wonende te KANAAL 
STREET UNIT # 1, BOBBY'S MARINA, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  

Maarten of elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om  
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PARADISE SERVER PARK N.V. voorheen wonende te 

C. A. CANNEGIETER STREET # 14, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2014, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan COSTA-MOREAU, JANY FRANCOISE 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.  16 april 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WAHMAN CHINESE BAR RESTAURANT N.V. 

voorheen wonende te W.J. NISBETH ROAD # 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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  
ATLANTIC & PACIFIC INVESTMENTS N.V.  

voorheen wonende te PLAZA DEL LAGO # 15, 
SIMPSON BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  22 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan VEER JOHANNES  
FRANCISCUS voorheen wonende te GOLDFINCH  
ROAD # 11, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan HODGE-DUZAN KILSY DBA KILSY BEAUTY SALON 

voorheen wonende te WELLINGTON ROAD # 30A COLE 
BAY, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 april 2014, door de Ontvanger 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan JAMANDA BAR RESTAURANT N.V. voorheen 

wonende te C. A. CANNEGIETER STREET # 50, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WINNOVER N.V. DBA SHIV SAGAR voorheen 

wonende te FRONTSTREET # 20, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 december 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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 DK AND C 

ENTERPRISES N.V. DBA PELICAN BEACH BARS 
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD # 37,  
BILLY FOLLY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
22 september 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  
FUNERAL SOCIETY SERVICES N.V. voorheen  

wonende te GROUNDDOVE ROAD # 5 SUIT 20,  
POINT BLANCH, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FASHION CAPITAL N.V. voorheen wonende te C. A. 

CANNEGIETER STREET # 46, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 22 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan C.B.S. CARAI BES N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 24, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
16 december 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan JATE ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te C. A. 

CANNEGIETER STREET # 46, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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 EL MINI 
MUNDO N.V. voorheen wonende te AIRPORT  

ROAD # 80, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
22 september 2014, door de Ontvanger te St.  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan FOSTER,  
YVONNE TENNA voorheen wonende te JUANCHO 
YRASQUIN BLVD # 5, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Randall Francisca, 
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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FASHION IMPEX N.V. voorheen wonende te CH. 

E.W. VOGES STREET BLDG 2 6, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 juni 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Charles Mardenborough, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 september 2014, 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 RIOS-ROBLES ESTHER DE voorheen wonende te 

BILLY FOLLY ROAD # 120-F, BILLY FOLLY, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan DA'GON COMMUNICATIONS INTERNATIONAL N.V 
voorheen wonende te WALTER NISBETH ROAD Z/N, 
PONDFILL, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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 WILD 
WORLD N.V. DBA THE MARKET AT CUPECOY  

voorheen wonende te RHINE ROAD # 44, CUPECOY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2014, door  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan PEREZ EMILIO 
voorheen wonende te OVER THE BANK SECT A 45, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
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 september 2014, 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 KITCHENS ALACARTE N.V. voorheen wonende te 

AIRPORT ROAD # 29 C, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan REGALES WINSTON RAMILDO ANSELMO DBA 

DAMARIS UNISEX BEAUTY SALON voorheen wonende te 
W.G. BUNCAMPER ROAD # 4, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 september 2014, 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 RIDAC LTD voorheen wonende te SIMPSON BAY # 8 
APT 9. SIMPSON BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 september 
2014, 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 september 2014, 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  
PETERSON & SONS CONSTRUCTION N.V.  

voorheen wonende te ORANGE GROVE, COLE BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2014,  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan CRUICKSHANK, 

RONALD voorheen wonende te OVER THE BANK  
SECT A 26 A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan FLEMING CLEMENCEAU ALEXANDRE voorheen 

wonende te MERIT SHELL ROAD # 9, GUANA BAY, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 september 2014, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 23 september 2014, 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 RINO MANAGEMENT N.V. voorheen wonende te 

WELFARE ROAD # 4, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  18 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan VICARY, CARL THOMAS voorheen wonende te 
GUANA BAY # 32, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, 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 ROOS 
FREDDY ALD DIR. VAN CLALU ENTERPRISES N.V 

DBA TRUE VALUE ST. MAARTEN voorheen wonende  
te TOM BEN'S DRIVE # 1, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St.  
Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  

JOACHIN, ELIZABETH LEXIONE voorheen  
wonende te OVER THE BANK SECT A 22 A, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

24 september 2014, door de Ontvanger te St.  

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
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 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan J.W. SLOAN GALLERY N.V. voorheen wonende te 

UNION ROAD # 29, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  17 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan VISICOM N.V. DBA BOLD IMAGES 

INTERNATIONAL voorheen wonende te WALTER 
NISBETH ROAD 65, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
23 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 26 September 2014, 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 MUNSEY INTERNATIONAL CORPORATION LTD 
voorheen wonende te FRONTSTREET SUITE 2-B 6, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 juli 2013, 
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 september 2014, 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 ZEN 

THERAPIES N.V. voorheen wonende te WELFARE 
ROAD # 130, COLE BAY, thans zonder bekende  
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders,  
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is  

op d.d.  19 september 2014, door de Ontvanger  
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen  
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan FERRANCE, 

ANTHONY ALEXANDRE voorheen wonende te 
CINNAMON CACTUS ROAD # 58, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2014, door  

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN       Jaargang 2014,  nummer 21, 17 oktober 2014 pagina 15 

 

 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardsn deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AWS CARIB COM N.V. voorheen wonende te 

HARBOUR VIEW DRIVE # 3, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 september 2014, door de Ontvanger te St. 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardsn, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 26 September 2014, 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 FASHION PARIS N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET # 7 UNIT G, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  11 augustus 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan VIRGIN GLORY MINISTRY FOUNDATION voorheen 
wonende te WELL ROAD # 4-B, COLE BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
17 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 23 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Jossy 
Richardson deurwaarder der belastingen te St.  
Maartenop verzoek van de Ontvanger, aan L.H. 

ENTERPRISES N.V. voorheen wonende te  
AIRPORT ROAD # 130B, SIMPSON BAY, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 september 2014, 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 september 2014, 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  
EARTHSUN N.V. voorheen wonende te ORANGE  
GROVE SHOPPING CENTER # 16Q, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend,  
welke uitgevaardigd is op d.d.  22 september  
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met  
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan  

te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 26 September 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan THE JETTY HOTEL MAATSCHAPPIJ N.V. voorheen 

wonende te P.O.BOX 290, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  07 juli 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

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

Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan PANTOPHLET, ALTAGRACIA Y. voorheen wonende te 
UNION ROAD # 108 C, COLE BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PIESANLUS SEFONIS voorheen wonende te KING 

OF THE SEA ROAD # 28, SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
24 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten.  
Bij exploit van 23 september 2014, 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  

ROBINSON, ANTHONY LEROY voorheen wonende  
te CORK TREE DR. # 3 COLE BAY, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  

uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 29 september 2014, 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 NIGHT  
AND DAY N.V. voorheen wonende te GROUNDDOVE 

ROAD # 13, POINT BLANCHE, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 24 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Antonio Boasman deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan PUPPY & KIDS N.V. voorheen wonende te AIRPORT 

ROAD # 36 A, SIMSON BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Antonio Boasman, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan OPTIONS N.V. voorheen wonende te FRONTSTREET 

# 139, PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

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

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 19 September 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Charles Mardenborough deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan LYNCH, ROY EUGENE DBA WEBSTER 
ARCHITECTURAL CONSULTANTS voorheen wonende te 

PLAZA BLDG Z/N, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 Juli 2014, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

Charles Mardenborough, 
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 2014, 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 PETERS, 

BUNNY LINDON SAMPSON voorheen wonende te  
THE KEYS ROAD LANE 3 6/8, THE KEYS, thans  
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  3 maart 2014, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 29 september 2014, 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 PATEL, 
ALPESHKUMAR CHETANBHAI voorheen wonende  

te WELGELEGEN ROAD # 6, CAY HILL, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de  

inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RIJNSCHOT, RANDY NARCISO voorheen wonende te 

UMBRELLA CACTUS ROAD # 2A, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 29 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ELLIGANT UNISEX SALON QUANT voorheen 

wonende te BUSH ROAD # 66, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  26 
september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan AIFOS GLOBAL N.V. voorheen wonende te 

FRONTSTREET 15-B, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
22 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 29 september 2014, 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 F.F. MANAGEMENT N.V. 
voorheen wonende te W.G. BUNCAMPER ROAD  

SUITE A3, thans zonder bekende woon- of  
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  
d.d.  18 september 2014, door de Ontvanger te  

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

De deurwaarder voornoemd, 
Jossy Richardson, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 29 september 2014, 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  
PATRICK, MAGDALINE KETICA voorheen wonende  
te WELGELEGEN ROAD # 11, CAY HILL (EAST),  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint  
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  18 september 2014, door  

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 29 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan WEST INDIES PRO-ENGINEERING CORP. N.V. 

voorheen wonende te EMMAPLEIN # 1, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 september 2014, door de 

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

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 

aan DIR: NEELAM SHIVLANI-BHATIA, NEW AGE GIFTS 
STORE N.V. DBA MYSTICAL AND MAGICAL voorheen 
wonende te FRONTSTRRET # 16, SHOP 7, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 september 
2014, door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

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

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 29 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan ELS NIELSSIER voorheen wonende te 
CANNEGIETER STREET # 53, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 september 2014, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
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 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik,  
Randall Francisca deurwaarder der belastingen te  
St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, aan  

SHAIR N.V. voorheen wonende te LEMON ROAD  
# 29-A, ST. PETERS, thans zonder bekende woon-  
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op  

d.d.  26 september 2014, door de Ontvanger te  
St. Maarten, met bevel om binnen  
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 25 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antoine deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan SOUALIGA 
BROADCASTING N.V. voorheen wonende te 

BACKSTREET # 59, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  24 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan SALOMON, MIGUEL ANTONIO voorheen wonende te 

FORT WILLEM ROAD # 6, FORT WILLEM, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, 
een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  
24 september 2014, door de Ontvanger te St. Maarten, 

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

De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 29 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Randall Francisca deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan MC DONNA-NICOLAS, DIONISIA ISA voorheen 

wonende te CARROT ROAD # 4, SOUTH REWARD, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  26 september 2014, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Randall Francisca, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij exploit 
van 25 september 2014, waarvan een afschrift is gelaten 
aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 

belastingen te St. Maarten op verzoek van de Ontvanger, 
aan RICHARDSON JOHN ALBERT voorheen wonende te 
MOCKING BIRD ROAD # 6, POINT BLANCHE, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  24 september 2014, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen 

 
AANKONDIGING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 30 september 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, Randall 
Francisca deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan GOBIN, 

SEEROGINEE DBA GOBIN CATERING SERVICES 
voorheen wonende te  
ST. BARTHS DRIVE # 127, MIDDLE REGION,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  29 september 2014, door  
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen  

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

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 24 september 2014, 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  

EASTERN CARIBBEAN DISCOVERY N.V. voorheen 
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET # 46, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   

23 september 2014, door de Ontvanger te St.  

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

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

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 24 september 2014, 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 NEW DIMENSIONS N.V. voorheen 
wonende te EMMAPPLEIN # 1, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
24 september 2014, 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 2014, waarvan een afschrift  
is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbaar  
Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David Antonio 

deurwaarder der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THOMAS, JEAN-LIMANN voorheen 

wonende te SOUALIGA ROAD # 19B, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een  
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.   
29 september 2014, door de Ontvanger te St.  
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan de  
inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antonio, 
Deurwaarder der belastingen  
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek  
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. Bij 
exploit van 24 september 2014, 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 LACS BOUTIQUES SXM N.V. 
voorheen wonende te KANAAL STEEG BTH 111-1,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 september 2014, 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 2014, waarvan een  
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antonio deurwaarder der belastingen te St. Maarten  
op verzoek van de Ontvanger, aan MIRCHANDANI-
TEJVANI, VANITA voorheen wonende te BACK  

STREET # 108 B, PHILIPSBURG, thans zonder  
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of  
elders, een dwangschrift betekend, welke  
uitgevaardigd is op d.d.  29 september 2014,  

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

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antonio, 
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 2014, waarvan een  

afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het  
Openbaar Ministerie  op Sint Maarten, heb ik, David 
Antonio deurwaarder der belastingen te St. Maarten op 
verzoek van de Ontvanger, aan DAYLANI 
ENTERPRISES NV, DBA DANNY'S voorheen  
wonende te FRONTSTREET 105, PHILIPSBURG,  
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  3 mei 23, door de Ontvanger  
te St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan  
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 

David Antonio, 
Deurwaarder der belastingen 
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                                                                                    No. 2014/1806 

 
 

 

 
                                               
 

LANDSBESLUIT 
 

Van de 17e september 2014, no. LB-14/0594 
 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
 

 Op de voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken Verkeer en Telecommunicatie; 
 
 Gelezen: 
 het verzoekschrift ingediend ten behoeve van Beach Mart Television N.V., in 2011, te Sint Maarten in behandeling 
 genomen op 30 januari 2013, strekkende ter verkrijging van een concessie voor de aanleg, instandhouding en 

 exploitatie van een mobiele telecommunicatie-infrastructuur; 
 
 Overwegende: 
 dat er geen bezwaren bestaan tegen de uitgifte van de verzochte concessie strekkende tot de aanleg, 
 instandhouding en exploitatie van een mobiele telecommunicatie-infrastructuur; 
 

 Gelet op: 

 de artikelen 2, 3, en 7 van de Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen (P.B. 1995, no. 196), 
 landsbesluit opgedragen diensten (P.B. 1995 no 220), landsbesluit randapparatuur (P.B. 1995 no. 224), 
 landsbesluit radio-elektrische inrichtingen (P.B. 1998 no 18), landsbesluit geschillenbeslechting concessiehouders 
 (P.B. 1995 no 221), landsbesluit draadomroep- en kableinrichtingen (P.B. 1998 no. 20), en de mandaatregeling 
 BT&P 2005 (16 december no. 68761 RNA); 
 

 H E E F T  G O E D G E V O N D E N: 
 
 
 De Concessie 
 Artikel 1 
  1. Aan Beach Mart Television N.V. een concessie verlenen voor het aanleggen, instandhouden en exploiteren van 

telecommunicatie-infrastructuur ten behoeve van mobiele communicatie in Sint Maarten, onder de in de navolgende 

artikelen opgenomen voorwaarden. 
 

2. De concessiehoudster is verplicht de in artikel 2, onderdeel h, bedoelde diensten te verzorgen. 
 

3. De Concessiehoudster is verplicht binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum der verlening van deze concessie haar 
bedrijfsvoering, conform de gestelde voorwaarde en vigerende richtlijnen aan te vangen. Indien de 
concessiehoudster voorafgaande het verloop van de hierin genoemde termijn geen uitsel verzoekt en verkrijgt 

komt deze concessie automatisch te vervallen. Het verzoek tot uitsel dient deugdelijk onderbouwd te zijn, en in 
ieder geval 90 dagen voorafgaande aan het verloop van de termijn aangevraagd te worden. De Minister beslist op 
dit verzoek tot uitsel en kan het verzoek afwijzen of toekennen. De Minister doet een besluit ter zake mede 
stoelen op de voortgang gemaakt door de concessiehoudster bij de aanleg van de telecommunicatie-infrastructuur 
ter ondersteuning van de exploitatie van de bedrijfsvoering. De Minister kan een eenmalig uitstel verlenen van 
maximaal 6 maanden.  

 

4. De concessie is verleendt voor de duur van twintig (20) jaren en vervalt, behoudens eerdere intrekking of 
opzegging zijdens de concessiehoudster, op 1 augustus 2034. 

 
5. De Minister kan aan concessiehoudster aanvullende richtlijnen stellen ter waarborging van het publiekbelang, om 

de voortgang op het gebied van de telecommunicatie te garanderen en de dienstverlening van concessiehoudster 
aan contractanten, roamers en dienstaanbieders en samenwerking met andere concessiehoudsters te verbeteren; 
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 Definities 
 Artikel 2 

1. In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
  
  
 a. landsverordening : de Landsverordening op de Telecommunicatievoorzieningen (P.B. 

1995, no. 196); 
 b. directeur : de Directeur van het Bureau Telecommunications and Post St. 

Maarten; 

 c. BTPSXM :  Bureau Telecommunicatie en Post St. Maarten 
 d. concessie : de concessie voor het aanleggen, instandhouden en exploiteren 

van telecommunicatie-infrastructuur, bedoeld in artikel 2 van de 
landsverordening en zoals omschreven in dit landsbesluit; 

 e. concessiehoudster : Beach Mart Television N.V.; 
f. mobiele telecommunicatie- 

 infrastructuur : de telecommunicatie-infrastructuur, be-stemd voor de verzorging 
van de in onderdeel h bedoelde diensten in Sint Maarten; 

 g. verzorgingsgebied : St. Maarten; 
 h. diensten : de diensten, bedoeld in artikel 5 van het Landsbesluit opgedragen 

telecommunicatiediensten (P.B. 1995, no. 220); 
 i. contractant : een gebruiker van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur die 

met de concessiehoudster een overeenkomst heeft aangegaan met 

betrekking tot de levering van een dienst; 
 j. roamer : een gebruiker, niet zijnde een contractant van de 

concessiehoudster, die van de mobiele telecommunicatie-
infrastructuur  van de concessiehoudster gebruik maakt,  

     

    rechtstreeks of via de (buitenlandse) aanbieder waar gebruiker een 
overeenkomst mee heeft. 

 k. dienstaanbieder : een natuurlijke- of rechtspersoon die communicatie diensten 
aanbiedt middels directe of indirecte aansluiting op de 
telecommunicatie-infrastructuur van de concessiehoudster cq die 
diensten van de concessiehoudster nader aanbiedt.  

 
2. In dit landsbesluit wordt voorts verstaan onder: 

 a.  MCC : Mobile Country Code; 
 b.  MNC : Mobile Network Code; 
 c. MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Service Digital Network number; 
 d. NSN : National Significant Number; 
 e. NANP : North American Numbering Plan 
 f. SDMA : Space Division Multiple Access; 

 g. CC : Country Code; 

 h.  ITU :  International Telecommunications Union 
 i. IMSI : International Mobile Subscriber Identity 
 j. IMEI : International Mobile Station Equipment Identity 
 k.  HNI : Home Network Identity 
 l. ETSI :  European Telecommunications Standards Institute 
 m.  GSMA :  GSM Association 
 n. 3-GPP : 3rd Generation Partnershi Project   

 
Dienstverlening 

Artikel 3 
 
1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur: 
 a. over voldoende capaciteit beschikt om het verkeer van, naar en tussen haar contractanten en roamers in haar 

verzorgingsgebied af te wikkelen; 
  b. geschikt is voor alle door dienstaanbieders in redelijkheid daarover aan op de mobiele telecommunicatie-

infrastructuur aangesloten gebruikers te bieden diensten; 
 c. zoveel mogelijk beveiligd is tegen ongeoorloofd gebruik door derden; en 
 d. kan samenwerken met toegelaten randapparatuur. 
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  2.    De concessiehoudster biedt haar contractanten haar diensten in beginsel overal binnen haar verzorgingsgebied 

         tegen gelijke voorwaarden aan. 
 

3. De concessiehoudster kan het leveren van diensten weigeren dan wel beëindigen indien door een contractant 
of roamer of een harer dienstaanbieder niet wordt voldaan aan het ter wille van de instandhouding van een 
goede dienstverlening gestelde bij of krachtens de landsverordening en de in artikel 25 bedoelde algemene 
voorwaarden. 

 
4. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat haar dienstverlening en telecommunicatie-infrastructuur 

voldoet aan door de Minister te stellen kwaliteitseisen en richtlijnen. 

 
Artikel 4 

 
    1.        De concessiehoudster legt binnen zes (6) maanden na verlening van de concessie gegevens over waaruit  

          blijkt in welke mate de verzorging van diensten in het verzorgingsgebied zal plaatsvinden. 
 

  2.        Indien uit de verstrekte gegevens blijkt dat niet wordt voldaan aan het in het eerste lid bepaalde, legt de 
          concessiehoudster eveneens een plan over, waarin zij aangeeft op welke wijze en op welke termijn zij in de  
          verzorging van de diensten in het verzorgingsgebied zal voorzien. 

 
 3.         De termijn waarin een verzorging van de diensten in het gehele verzorgingsgebied dient te worden bereikt 

           zal niet langer zijn dan ander half jaar na verlening van de concessie. 
 

     4.        Het plan vereist de goedkeuring zijdens de Minister en zal na goedkeuring een bindend karakter hebben.  
 

Artikel 5 
 
 1.       De concessiehoudster draagt er zorg voor dat als regel binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van een 

         aanvraag tot levering, beëindiging of wijziging van aansluiting op een dienst, de aanvrager wordt 
        medegedeeld of de aanvraag op grond van de algemene voorwaarden is geaccepteerd en wanneer de 

        gevraagde activiteit zal plaatsvinden. Hierbij wordt onder werkdagen verstaan maandag tot en met vrijdag,  
        met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. 

 
 2.      De concessiehoudster draagt zorg voor dat, indien de benodigde technische voorzieningen in vooraanleg 

        aanwezig en beschikbaar zijn, de in het eerste lid genoemde geaccepteerde aanvraag als regel binnen twee 
       (2) weken na acceptatie wordt uitgevoerd, of binnen een met de aanvrager overeengekomen andere periode. 

 
 3.      De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, als een contractant of roamer meldt dat de dienstverlening niet 

        voldoet aan het ter zake in de algemene voorwaarden gestelde, als regel binnen twee werkdagen een 
        onderzoek wordt ingesteld. 

 
 4.      De concessiehoudster draagt er zorg voor dat als regel binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van een 

        melding als genoemd in het derde lid dusdanige voorzieningen worden getroffen dat de dienstverlening weer 

        voldoet aan het ter zake in de algemene voorwaarden gestelde. 
 

5. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat een contractant of roamer van de mobiele telefoondienst op 
diens verzoek een per in de algemene voorwaarden aan te geven periode gespecificeerde telefoonrekening 
wordt aangeboden tegen vergoeding van de eventuele meerkosten daarvan door de contractant aan de 
concessiehoudster. 

Dienstaanbieder 

Artikel 6 
 

 1.       De concessiehoudster voldoet aan redelijke verzoeken van dienstaanbieders om voorzieningen ter beschikking  
         te stellen ten behoeve van door dienstaanbieder te verzorgen dienstverlening. Concessiehoudster zal aan   
         dienstaanbieders van (gratis- en/of betaal) informatiediensten en dienstaanbieders van data georiënteerde  
         diensten zodanige voorzieningen aanbieden zodat alle gebruikers aangesloten op de telecommunicatie- 

         infrastructuur van concessiehoudster onbelemmerd toegang hebben danwel deze diensten van 
         dienstenaanbieders kunnen aanvragen. 

  
  2.  De concessiehoudster stelt het gebruik van de in het eerste lid bedoelde voorzieningen ter beschikking op  

      basis van objectieve en niet-discriminatoire voorwaarden betreffende tarieven, technische specificaties. De  
        door concessiehoudster te hanteren tarieven voor gevraagde voorzieningen en gebruik van de 
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telecommunicatie-infrastructuur van concessiehoudster wordt op basis van kostenoriëntatie aangeboden, conform 
door Minister te stellen richtlijnen.   

 

3. De concessiehoudster gaat bij haar aanbod uit van de door de dienstaanbieder gevraagde voorzieningen, tenzij deze 
in strijd is met de telecommunicatie-wetgeving of haar concessievoorwaarden, deze technisch niet mogelijk zijn, de 
integriteit van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur van de concessiehoudster in gevaar brengen of  
redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn voor een doelmatige verzorging van de diensten van de dienstaanbieder. 

 
4. De voorzieningen worden binnen vier (4) weken nadat er een verzoek ter zake aan de concessiehoudster is gedaan 

geleverd, indien de gevraagde voorzieningen in vooraanleg reeds aanwezig zijn. In geval de gevraagde 

voorzieningen niet in vooraanleg aanwezig zijn, dient de concessiehoudster binnen vier (4) weken een bindende 
offerte te leveren waarin in ieder geval is opgenomen: 

 a. een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van de gevraagde voorzieningen;  
b. het tarief waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde voorzieningen door de concessiehoudster 

geleverd zullen worden; en 
 c. in rekening te brengen kosten voor het gebruik van voorzieningen en telecommunicatie-infrastructuur.  

 
Interconnectie 

Artikel 7 
 

1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat zij andere concessiehouders voorziet van koppelingen en 
interconnectie met haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur. 

 

2. De concessiehoudster stelt voorzieningen voor de koppelingen van betreffende telecommunicatie-infrastructuren en 
het gebruik van haar telecommunicatie-infrastructuur  

 voor gesprekstransport naar of van aangesloten gebruikers ter beschikking op de daartoe door haar te bepalen 
voorwaarden betreffende kosten en technische specificaties. 

 

3. De concessiehoudster gaat bij het bepalen van haar aanbod uit van de door andere concessiehouders gevraagde 
voorzieningen, tenzij deze in strijd is met de telecommunicatiewetgeving of haar concessievoorwaarden, deze 

technisch niet mogelijk zijn, de integriteit van haar telecommunicatie-infrastructuur in gevaar brengen, of 
redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn voor een doelmatige verzorging van de door middel van de telecommunicatie-
infrastructuur van die andere concessiehouder te verlenen diensten. 

 
4. De voorzieningen voor de koppeling en het gebruik van haar telecommunicatie-infrastructuur worden binnen vier 

(4) weken nadat er een verzoek ter zake aan de concessiehoudster is gedaan, geleverd indien de gevraagde 

voorzieningen in vooraanleg aanwezig zijn en voorzover de infrastructuur van de aanvrager conform technische 
eisen en mogelijkheden de koppeling mogelijk maakt. Ingeval de gevraagde voorzieningen niet in vooraanleg 
aanwezig zijn brengt de concessiehoudster binnen vier (4) weken een bindende offerte uit waarin in ieder geval is 
opgenomen: 

 a. een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij is uitgegaan van de in de aanvrage gevraagde 
voorzieningen; 

 b. het tarief waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde voorzieningen door de concessiehoudster 

geleverd zullen worden; en 
 c. de in rekening te brengen kosten voor het gebruik van de koppeling en het gebruik van haar 

telecommunicatie-infrastructuur zijn kosten georiënteerd. 
 
5. De in het tweede lid bedoelde voorzieningen omvatten in ieder geval: 
 a. de technische koppeling op de vaste of geschakelde infrastructuur van gedefinieerde kwaliteit en capaciteit; 
 b. de mogelijkheid het gebruik van de dienstverlening via de infrastructuur van de aanvrager te blokkeren; 

c. het leveren van de "calling line identification"; 
d. het leveren van de “carrier (pre-)select”; 

 e. de mogelijkheid tot het opstellen van apparatuur, behorend tot de infrastructuur van de aanvrager, voor 
zover deze benodigd is voor de koppeling; 

 f. de middelen om het gebruik van de infrastructuur en de kwaliteit van de koppeling te meten. 
 

6. Het gebruik van de koppeling en het gebruik van de telecommunicatie-infrastructuur wordt onder gelijke 
voorwaarden aangeboden aan de concessiehouders, in zover de koppeling eender te kwalificeren is. 

 
7. De door de concessiehoudster te hanteren tarieven, als bedoeld het tweede lid, voor de levering van gevraagde 

voorzieningen aan andere concessiehoudsters wordt tegen kostengeoriënteerde tarieven aangeboden. 
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8.  Bij het berekenen van de in het zevende lid genoemde tarieven wordt rekening gehouden met een redelijke 

rendement op het geïnvesteerde vermogen van ten hoogste 20%. 

Artikel 8 

 
1. De concessiehoudster legt binnen vier (4) weken na ondertekening van de overeenkomst voor koppeling en 

gebruik van telecommunicatie-infrastructuur deze aan de Minister over. 
 

2. De Minister kan in verband met het tot stand komen van de koppeling, het beschikbaar stellen van 

capaciteit, het gebruik van telecommunicatie-infrastructuur en de hieraan verbonden prijzen nadere 
richtlijnen vaststellen cq het reken model/methode bepalen.  

 
Artikel 9 

 

  1. De concessiehoudster garandeert dat via een informatienummer inlichtingen worden verstrekt over het nummer 
van haar contractanten, tenzij het een geheim nummer betreft.  

 
  2. De concessiehoudster draagt er voor zorg dat haar contractanten en roamers kunnen communiceren met een 

nooddienst die werkzaam is in het verzorgingsgebied waarin de contractant of roamer zich bevindt. 
  
 3. De concessiehoudster is verplicht de bestanden, houdende de gegevens van de aansluitingen, ten behoeve van hun 

dienstverlening ter beschikking te stellen aan de concessiehouders waarmee haar infrastructuur gekoppeld is. 
 

Technische aspecten 
Artikel 10 

 
1. De concessiehoudster maakt gebruik van de door haar bij de Minister ter goedkeuring voorgelegde standaard voor 

mobiele telecommunicatie infratsructuur en draagt er zorg voor dat haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur 

voldoet aan de relevante eisen zoals vastgesteld in de standaard reeksen en specificaties die aanbevolen worden 
door international organisaties zoals ETSI, GSMA, 3GPP (3rd Generation Partnership Project), ITU, of door de 

Minister. 
 

2. De in lid 1 bedoelde mobiele telecommunicatie-infrastructuur omvat, per toegepast technisch systeem in het 
verzorgingsgebied, een schakelcentrale, basisstations, transmissieverbindingen en andere bijbehorende 
voorzieningen, in een zodanige samenstelling dat hiermee zelfstandig de in haar concessie opgenomen 
telecommunicatiediensten worden aangeboden. In geval van het gezamenlijk exploiteren van een geïntegreerde 

mobiele telecommunicatie-infrastructuur door concessiehouders  
voor verschillende jurisdicties kan slechts na uitdrukkelijke goedkeuring van de Directeur gebruik worden gemaakt 
van de schakelcentrale, inclusief de controller van basis station(s), van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur 
van de concessiehouder in een ander jurisdictie. 

 
3. Het is de concessiehoudster toegestaan om radiolinkverbindingen aan te leggen tussen de basisstations en de 

schakelcentrale van de aan te leggen mobiele telecommunicatie-infrastructuur en voor koppeling met 

telecommunicatie-infrastructuur van andere concessiehouders. 
 

Artikel 11 
 

1. Voor het aanbieden van toegang tot haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur maakt de 
concessiehoudster gebruik van de meest efficiënte methode ten tijde van het aanleggen van haar 
infrastructuur. De te gebruiken methode moet goedgekeurd worden door de de Directeur. Ingeval van een 
wijziging van de technische standaard is voorafgaande goedkeuring van de Directeur vereist. 

 
2. De concessiehoudster identificeert haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur met behulp van de HNI 

bestaande uit de MCC en een, door de Directeur toegewezen, MNC conform ITU-T E.212.  

 

3. In geval de mobiele telecommunicatie-infrastructuur deel uitmaakt van een geïntegreerde mobiele 
telecommunicatie-infrastructuur dat door concessiehouders in verschillende jurisdicties geëxploiteerd wordt dan 
kan slechts na uitdrukkelijke goedkeuring van de Directeur, in plaats van de toegewezen MNC, de MNC van een 
andere concessiehoudster in het geïntegreerd mobiel netwerk worden gehanteerd. 

 
4. De concessiehoudster identificeert de contractanten van haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur met 
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behulp van een door de Directeur toegewezen MSISDN bestaande uit de CC en een NSN, conform het NANP of 
de ITU-T E.164 overeenkomstige coderingen.  
 

5.  
 

Artikel 12 
 
1. De toe te kennen werkfrequenties worden door de Minister vastgesteld nadat alle technische gegevens door de 

concessiehoudster aan de Directeur ter goedkeuring zijn overgelegd en met inachtneming van de reeds aan andere 
houders van een concessie of machtiging toegekende frequenties. 

 
2. De kosten verbonden aan de toekenning, gebruik en het toezicht op het gebruik van alsmede toezicht op de 

naleving van toepasselijke richtlijen worden door de Minister in navolging van artikel 31 van de landsverordening 
vastgesteld.  

 
3. In verband met het efficiënt gebruik van het frequentiespectrum door de concessionarissen van mobiele 

telecommunicatie-infrastructuur houdt de Minister bij het toekennen of wijzigen van werkfrequenties rekening met 
het benodigde systeem capaciteit, verkeersvolume, congestie op het systeem, SDMA, het toepassen van digitale 
modulatiesysteem, antenne-sectorisatie mogelijkheden, antenneversterking en uitzendpatroon, hoogte van de 
antennes, vermogen van de zenders, het hergebruik van de frequenties in het verzorgingsgebied. 

 
4. De werkfrequenties van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur kunnen op verzoek gewijzigd worden door de 

Minister. In de daartoe in aanmerking komende gevallen, kunnen aan het gebruik van een bepaalde frequentie 

voorwaarden worden verbonden. 
 
5. De Minister kan met het oog op een optimaal beheer van het frequentiespectrum toegewezen werkfrequenties 

intrekken of wijzigen, indien vanwege technologische ontwikkelingen een andere opdeling van frequentie spectrum 
wordt gehanteerd op regionaal en internationaal niveau en aanpassing noodzakelijk is, of indien wordt vastgesteld 

dat de mobiele telecommunicatie infrastructuur niet of niet voldoende efficiënt gebruik maakt van de toegekende 
werkfrequenties. De kosten verbonden aan de migratie naar een nieuwe spectrum band werkfrequentie worden 

door de concessiehoudster gedragen.  
 

Artikel 13 
 

1. Alvorens tot de installatie, wijziging of uitbreiding van de van mobiele telecommunicatie-infrastructuur over te 
gaan, legt de concessiehoudster aan de Directeur ter goedkeuring voor een volledige technische omschrijving van 

haar systeemopzet, een volledige systeemopmaak diagram, de technische documentatie van de beschouwde 
apparatuur van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur, de systeemcapaciteit, de locaties van de 
antennemasten, antennehoogtes,  antenne stralingspatroon, openingshoek, tilt (mechanisch en elektronisch), 
azimut en de gebruikte polarisaties, zend- en ontvanglocaties, constructie tekeningen, wijze van installatie en 
onderhoud van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur en het minimum te verwachten veldsterkte van de 
diverse basisstations in het verzorgingsgebied alsmede en volledige “path survey” met de bijbehorende “path 

profiles” en de berekeningen van de RF ontvangst signaal aan de ingang van de ontvanger(s). 

 
2. De mobiele telecommunicatie-infrastructuur wordt niet in bedrijf genomen alvorens deze namens de Minister 

technisch is gekeurd. Indien de mobiele telecommunicatie-infrastructuur wordt goedgekeurd, wordt ten bewijze 
daarvan een "Bewijs van Goedkeuring" afgegeven. Bij dit bewijs wordt een lijst van de tot de mobiele 
telecommunicatie-infrastructuur behorende apparatuur gevoegd. 

 
3. Ingeval van wijziging of uitbreiding wordt daarvan aantekening gemaakt op het "Bewijs van Goedkeuring". Zonodig 

wordt een nieuw "Bewijs van Goedkeuring" uitgereikt. De kosten voor wijziging cq aanvulling en/of uitgifte van een 
nieuw “Bewijs van Goedkeuring” komen voor rekening van de concessiehoudster. 

 
4. De mobiele telecommunicatie-infrastructuur kan, ongeacht de geldigheidsduur van een “Bewijs van Goedkeuring”, 

om de twee (2) jaren namens de Minister herkeurd op de vastgestelde vigerende technische instel parameters. 
Indien de mobiele telecommunicatie-infrastructuur bij de keuring niet in orde is bevonden, treft de concessiehoud-

ster binnen een door de Directeur vast te stellen termijn, welke niet meer bedraagt dan negentig (90) dagen, de 
nodige voorzieningen opdat het functioneren van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur weer voldoet aan de 
gestelde technische eisen. 

 
5. De Directeur kan te allen tijde een technische inspectie c.q. controle laten uitvoeren aan de mobiele 

telecommunicatie-infrastructuur ter verificatie van voldoening aan concessie voorwaarden en wettelijke 
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richtlijnen, of indien aan de hand van metingen of inspecties blijkt dat de mobiele telecommunicatie-
infrastructuur slecht functioneert. 

 

6. De Directeur kan in verband met het efficiënt en het beter functioneren van de mobiele telecommunicatie-
infrastructuur wijzigingen voorschrijven. Deze wijzigingen dienen, nadat de concessiehoudster ter zake is 
gehoord, binnen een periode van ten hoogste negentig (90) dagen door de concessiehoudster tot stand 
worden gebracht. 

 
7. Keuringen en herkeuringen geschieden conform de daartoe bepaalde richtlijnen van de Minister door de 

Directeur. 

 
8. De mobiele telecommunicatie infrastructuur is gedurende haar gebruik onderhevig aan inspecties en 

controles op naleving van concessie voorwaarden en overige vigerende regelgeving. De elementen van de 
mobiele telecommunicatie infrastructuur worden van een identificatie (barcode) voorzien. Iedere wijziging 

aan de mobiele telecommunicatie infrastructuur noopt tot een inspectie en het aanbrengen van nieuwe 
barcodes voor toegevoegde en/of gewijzigde elementen. Aan de concessiehoudster wordt na iedere inspectie 

en of barcodering een certificaat ten bewijze van haar voldoening aan concessie voorwaarden, technische 
standaarden en/of vigerende regelgeving uitgereikt. 

Artikel 14 
 

1. De concessiehoudster treft voorzieningen zodat de over de mobiele telecommunicatie-infrastructuur uit te 

zenden signalen in het gehele verzorgingsgebied te ontvangen zijn. De signaal sterkte voldoet aan de door of 
vanwege de Minister gestelde richtlijnen. 

 
2. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, tenzij door de Directeur anders wordt bepaald, voor elk 

spraakkanaal in haar mobiele telecommunicatie-infrastructuur voldoet aan de kwaliteitsstandaard gesteld 
door of vanwege de Minister. 

 
3. De concessiehoudster hanteert alle door de Minister vastgestelde technische parameters ter zake van de in 

artikel 10 lid 1 toegewezen technische standaarden. 
 

Artikel 15 
 

1. De concessiehoudster beschikt ten allen tijde over de door, in overleg met de fabricant, vastgestelde minimum 

hoeveelheid reserve-onderdelen en technische handleidingen. 
 

2. De concessiehoudster beschikt over voldoende goed functionerende test- en meet instrumenten welke door 
de leverancier voorgeschreven wordt voor het installeren, het onderhouden of de reparatie van de mobiele 
telecommunicatie-infrastructuur, een en ander ten genoegen van de Directeur. Alle meet apparatuur is 
geschikt voor het frequentiegebied waarin de mobiele telecommunicatie-infrastructuur werkt. De Directeur 
kan wijzigingen in de test- en meet apparatuur voorschrijven indien deze niet of niet geheel voldoen aan 

de ter zake gegeven voorschriften. 
 

3. De concessiehoudster verstrekt de Directeur informatie, die betrekking heeft op het eerste en tweede lid. 
 

4. De concessiehoudster onderhoudt de mobiele telecommunicatie-infrastructuur technisch zodanig en treft 
de nodige voorzieningen, waaronder "fallback" systemen en "backup" apparatuur met het oog op het 

optreden van technische mankementen als gevolg van het onderbreken van de elektriciteitsvoorziening of 
bij het defect raken van bepaalde onderdelen van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur zodat de 
continuïteit in en de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. 

 
5. De concessiehoudster is gehouden de mobiele telecommunicatie-infrastructuur zodanig aan te leggen, af te 

schermen en de apparatuur op zodanige wijze te bewaren, dat zij niet voor onbevoegden toegankelijk is. 
 

Artikel 16 

  
1. De werking van mobiele telecommunicatie-infrastructuur is zodanig dat naast de werkfrequenties geen 

andere harmonische of intermodulatieprodukten worden uitgezonden die hinderlijke storingen kunnen 
veroorzaken op haar eigen mobiele telecommunicatie-infrastructuur, aan de mobiele telecommunicatie-infra-
structuur of apparatuur van andere concessiehouders of aan de zend- en ontvanginrichtingen van machti-
ginghouders. 
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2. De concessiehoudster is verantwoordelijk voor alle storingen welke afkomstig zijn van de mobiele 

telecommunicatie-infrastructuur. 
 

3. Voorzieningen ter opheffing van de in het eerste en tweede lid bedoelde storingen geschieden op kosten van de 
concessiehoudster en worden binnen een periode van maximaal zestig dagen uitgevoerd.  

 
4. Bij het veroorzaken van hinderlijke storingen is de Minister bevoegd een gedeelte of de gehele mobiele 

telecommunicatie-infrastructuur buiten werking te doen stellen tot dat deze storingen zijn opgeheven. 
 

Artikel 17 

 
1. De concessiehoudster heeft in verband met het technisch onderhoud van de mobiele telecommunicatie-

infrastructuur minstens een persoon in dienst die in het bezit is van een diploma HTS-elektronica of een tenminste 
daaraan gelijkwaardige opleiding. 

 
2. De personen die met de bediening en het technisch onderhoud van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur zijn 

belast, mogen slechts personen zijn in dienst van de concessiehoudster. In bijzondere gevallen kan de 
concessiehoudster personen in huren voor het verrichten van technische werkzaamheden. 

 
3. De concessiehoudster is verantwoordelijk voor de handelingen van haar bedienend- en technisch personeel. 
 
4. De concessiehoudster is verantwoordelijk voor de werkzaamheden welke ten behoeve van haar verricht worden bij 

de aanleg, de reparatie en het onderhoud van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur. 

  
Artikel 18 

 
1. Concessiehoudster verschaft maandelijks vóór de 5de werkdag van elke kalendermaand een schriftelijk 

maandoverzicht aan de Directeur van de op de mobiele telecommunicatie-infrastructuur aangesloten contractanten 

en roamers alsmede van de contractanten en roamers die van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur zijn 
afgesloten. De Concessiehoudster verschaft de Directeur een half jaarlijks schriftelijk overzicht bevattende totale 

aantallen van aan haar mobiele telecommunicatie infrastructuur aangesloten post-pay en prepaid contractanten. 
Wijders bevat dit overzicht een samenvatting betreffende de totale hoeveelheid storingsrapporten afgehandeld 
binnen een bepaald tijdvak, binnen de daartoe bepaalde normen. Dit overzicht zal met redenen omkleedt zijn, 
indien de storingsrapporten niet binnen de normen zijn afgehandeld, strekkende ter nadere uitleg van de redenen 
voor niet naleving der normen, alsmede de voorgenomen aanpak ter voorkoming van een nadere of voortdurende 
niet nakoming. 

 
2. In de door de concessiehoudster over te leggen schriftelijk overzicht van de contractanten, bedoeld in het eerste lid, 

wordt vermeld: naam, adres, telefoonnummer van de contractant, IMSI, IMEI, datum van aansluiting en de datum 
van afsluiting. De concessiehoudster is gehouden die voorziening te bieden aan haar eindgebruikers strekkende 
tot blokkering van mobiele telefoons middels blokkering de IMEI identificatie in gevallen van diefstal of verlies 
van de mobiele telefoon. De concessiehoudster is wijders gehouden op eigen kosten aansluiting te verkrijgen bij 

het nationaal aan te houden bestand strekkende tot registratie van IMEI nummers in Sint Maarten.   

    
 

3. De rapportage verplichtingen van de concessiehoudster geformuleerd in dit artikel kunnen op instructie van de 
Directeur gewijzigd worden. Iedere wijziging dezes wordt schriftelijk aan de concessiehoudster medegedeeld 

 
Artikel 19 

 

1. De concessiehoudster legt van alle in haar bezit zijnde radio zend- en ontvangapparatuur ten behoeve van de 
basisstations alsook schakelapparatuur, documentatie en type-goedkeurings-documenten (verklaring van 
conformiteit) afkomstig van een door de Minister erkende testinstelling of van een daarmee gelijkgestelde instantie 
uit het land van herkomst ter goedkeuring over bij de Minister. 

 
2. De concessiehoudster doet een schriftelijke opgave bij de Directeur van de ingevoerde onderdelen (radio zend- en 

ontvangapparatuur en schakelapparatuur) van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur onder vermelding van 
fabrikaat, type, serienummer, frequentiegebied, emissies en modulatiesysteem. 
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Artikel 20 

 
Het is de concessiehoudster verboden andere randapparatuur aan te sluiten op de mobiele telecommunicatie-

infrastructuur dan die welke ingevolge het Landsbesluit randapparatuur (P.B. 1995, no. 224) door de Minister zijn 
toegelaten, behoudens ingeval het betreft randapparatuur van een roamer storing veroorzaakt of blijkt dat deze 
roamer ongeoorloofd gebruik maakt van diens randapparatuur. In een zodanig geval is het de concessiehoudster 
toegestaan deze roamer af te sluiten. 
  

 
Artikel 21  

 
De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de benodigde operationele en technische voorzieningen worden 
getroffen, waaronder het aanleggen van "call authentication" mogelijkheden in de schakelcentrale, waardoor het 
ongeoorloofd gebruik van de mobiele telefoonnummers van contractanten en roamers door onbevoegden zoveel 

mogelijk wordt tegengegaan. 
 

 Nummerplan 
Artikel 22 

 
1. De door de concessiehoudster in gebruik te nemen (nieuwe) nummerseries komen overeen met het door 

de Minister opgestelde nummerplan. 
 

2. Nummerseries dienen overeenkomstig het bepaalde in het Nationaal Nummer plan van Sint Maarten te 

worden aangevraagd. Nummerseries aan de concessiehoudster toegekend, door de Nummer beheerder, 
worden conform daarvoor geldende voorschriften in gebruik genomen. De kosten verbonden aan de 
toekenning, gebruik en reservering van nummerseries dienen conform het Nationaal Nummer Plan van 
St. Maarten en iedere overige bepaling daartoe vastgesteld door de Minister voldaan te worden. Aan de 
concessiehoudster worden ook in rekening gebracht de jaarlijkse kosten gemoeid met het toezicht op het 

gebruik van toegekende nummerseries zijdens de concessiehoudster. Aanvragen voor nieuwe en/of 
additionele nummerseries, dienen onderbouwd te worden met een meerjarenplanning strekkende ter 

deugdelijke ondersteuning van de aanvraag. 
 

3. De Minister kan in verband met het beheren van het nummerplan, uitgifte van nummerseries, het 
efficiënt gebruik van de thans in gebruik zijnde of uit te geven nummerseries, nadere richtlijnen 
vaststellen. De kosten verbonden aan het toezicht op gebruik in navolging van de bepalingen in het 
nummerplan alsmede vigerende wettelijke bepalingen, de uitgifte, reservering en het gebruik van 

nummer series zijn verschuldigd.  
 
4. De door de concessie houdster benodigde codes binnen het nummerplan worden door de nummer 

administrateur aangevraagd en verstrekt, tegen de vigerende kosten zoals die door de desbetreffende 
instanties in rekening worden gebracht en zijn nader verwerkt in de door de Minister vastgestelde 
telecommunicatie tarieven en/of het Nummer plan of ieder nader uit te geven richtlijn. 

 

Kwaliteit van de dienstverlening 
Artikel 23 

 
1.        De concessiehoudster draagt zorg voor, dat haar aan te leggen mobiele telecommunicatie-infrastructuur 

       voldoet aan de kwaliteit eisen zoals vastgelegd door de Minister in het nationaal diensten kwaliteit 
      document. 

 

Geheimhouding 
Artikel 24 

 
      1.        De concessiehoudster draagt er zorg voor, dat bij de bedrijfsvoering met betrekking tot de telecommunicatie- 

       infrastructuur en de diensten het wettelijk telefoongeheim wordt nageleefd. 
 

      2.         De concessiehoudster draagt er zorg voor, dat bij de bedrijfsvoering met betrekking tot de telecommunicatie- 
        infrastructuur en de diensten wettelijke regelingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht 
        worden genomen en is, indien dat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk blijkt, 
        verplicht verdergaande waarborgen te stellen aangaande het door haar verzorgen en beheren van informatie  
        omtrent de contractanten en roamers. 
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3. De concessiehoudster neemt in de arbeidsvoorwaarden voor haar personeel bepalingen op ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de contractanten en roamers en de diensten, inclusief het geheimhouden van 
informatie over hun telecommunicatieverkeer onverminderd hetgeen daarover gesteld wordt in artikel 43 van de 

landsverordening. Voor zover derden zijn betrokken bij de uitvoering van activiteiten met betrekking tot de  
 
 telecommunicatie-infrastructuur en de diensten, draagt de concessiehoudster er voor zorg dat ten aanzien van die 

derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen worden gesteld. 
 
  
 

 
 

Algemene voorwaarden 
Artikel 25 

 
1. De concessiehoudster stelt voor iedere dienst, voor een ieder en overal binnen het verzorgingsgebied geldende, 

algemene voorwaarden vast, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit landsbesluit. 
 
2. De algemene voorwaarden bevatten naast een beschrijving van de dienst, tenminste regelingen met betrekking tot 

levering, opzegging, betaling, service, aansprakelijkheden, wanbetaling, misbruik, weigeringsgronden, 
geschillenregeling en beëindiging van dienstverlening. 

 
3. De algemene voorwaarden worden op zodanige wijze bekend gemaakt dat alle belanghebbenden daarvan kennis 

kunnen nemen. 
 
4. De algemene voorwaarden dienen ter goedkeuring aan de Minister te worden aangeboden. 
 

Tarieven 

Artikel 26 
 

De door de concessiehoudster te hanteren tarieven voor diensten te leveren aan contracten zijn in beginsel 
kostengeoriënteerd en worden ter goedkeuring aangeboden aan de Minister. 

Artikel 27 
 
Ten aanzien van de tarieven voor de te leveren diensten gelden de volgende richtlijnen: 
a. voor het bepalen van de tarieven van de dienstverlening objectieve kwalitatieve en kwantitatieve criteria worden 

gehanteerd, zoals verkeersvolume, tijdsduur, tijdstip, afstand, kosten en contractsduur; 
b. de tarieven kunnen in rekening worden gebracht door middel van eenmalige vergoedingen, periodieke 

vergoedingen en gebruiksafhankelijke vergoedingen. 
c. de in onderdeel a bedoelde tarieven worden op een door de concessiehoudster vast te stellen wijze aan de 

gebruikers/contracten bekend gemaakt; 

 
Artikel 28 

 
Vaststelling van tarieven geschiedt conform de door de Minister vastgestelde richtlijnen.  
 

Vergoedingen 
Artikel 29 

 
1. Voor het frequentiespectrum gebruik ten behoeve van vaste radiolinkverbindingen is de concessiehoudster aan de 

rechtspersoon het land Sint Maarten een vergoeding verschuldigd.  
 
2. Voor toekenning, reservering en het gebruik van het frequentiespectrum ten behoeve van de mobiele 

telecommunicatie-infrastructuur en voor keuring, inspecties, controles van de mobiele telecommunicatie-
infrastructuur en overige uitvoering van taken door de BTPSXM is de concessiehoudster aan de openbare 

rechtspersoon het land Sint Maarten vergoedingen verschuldigd conform door de Minister vastgestelde 

vergoedingen, ingevolge artikel 31 van de landsverordening. 
  

3. De door concessiehoudster aan de openbare rechtspersoon het land Sint Maarten verschuldigde bedragen worden 
door Bureau Telecommunications and Post St. Maarten in rekening gebracht. De concessiehoudster voldoet de 
verschuldigde bedragen binnen twee (2) weken na ontvangst van de nota op een bankrekening van het Bureau 
Telecommunications and Post St. Maarten. 
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4. Terugbetaling van deze bedragen bij tussentijdse intrekking van de concessie en ongeacht de redenen welke 
tot intrekking hebben geleid, vindt niet plaats. 

 
5. De hoogte van de vergoedingen ingevolge artikel 31 van de landsverordening kan door de Minister worden 

gewijzigd. Vastegetelde vergoedingen treden in werking vanaf de datum der inwerking treding van het besluit 
van de Minister, mits anders is bepaald. 

 
6. De concessiehoudster is ingevolge het bepaalde in het Landsbesluit concessie vergoedingen (LB-13/0209), 

thans aangehecht vergoedingen verschuldigd voor de voorbereiding, uitgifte en het te voeren toezicht op 

naleving van concessie voorwaarden en wettelijke beaplingen, almede ter dekking van de taken van het Land 
ex. artikel 7 lid 5 van de landsverordening. Vergoedingen kunnen bij landsbesluit gewijzigd worden en 
worden vanaf de datum hunner inwerking treding geacht te zijn aangehecht en van toepassing te zijn op de 
concessiehoudster, tenzij anders is bepaald in bedoeld landsbesluit.  

 
7. Vergoedingen worden voor de eerste maal in rekening gebracht en betaald bij de uitreiking van de concessie, 

en worden vervolgens jaarlijks in januari in rekening gebracht.  
 

Financiële aspecten 
Artikel 30 

 
        1.       Indien na het van kracht worden van dit landsbesluit de Minister de concessiehoudster verzoekt om enigerlei 

         voorziening te treffen, of een activiteit te verrichten, die uit bedrijfseconomische overwegingen door de 

         concessiehoudster niet, of nog niet verantwoord wordt geacht, dan zullen de daarmee samenhangende  
         kosten door de overheid worden vergoed. 

 
 2.   De concessiehoudster stelt de telecommunicatie-infrastructuur voor andere diensten dan die, bedoeld in  

         artikel 2, onderdeel h, slechts onder dezelfde voorwaarden en tarieven ter beschikking aan haar 

         dochtermaatschappijen of onderdelen daarvan als aan derden. 
 

 3.       Voor de activiteiten ter zake van de uitvoering van de concessie en de diensten dient de financiële  
         verantwoording gescheiden te zijn van die van de overige activiteiten van de concessiehoudster. Ter toetsing 
         of aan deze bepaling is voldaan, legt de concessiehoudster jaarlijks een verklaring van een onafhankelijke,  
         door de Minister aan te wijzen accountant aan de Minister over. 

 
 4.     De concessiehoudster is gehouden van voorkennis, verkregen bij activiteiten ter zake van de uitvoering van de  

        concessie en van de diensten, bedoeld in artikel 2, onderdeel h, geen gebruik te maken ten behoeve van  
        andere activiteiten. 

 
 5.    De concessiehoudster draagt er zorg voor dat door activiteiten ter zake van de uitvoering van de concessie    

       en van de diensten, geen subsidiëring plaatsvindt van door haar verrichte andere activiteiten. 
 

Artikel 31 

 
    1.   Alvorens de concessiehoudster overgaat tot de inbedrijfstelling van haar telecommunicatie-infrastructuur  
          draagt de concessiehoudster zorg dat er een deugdelijk kostenallocatiesysteem van toepassing is in haar  
          bedrijf.  

 

 2.  De door de concessiehoudster toe te passen kostenallocatiesysteem geeft in ieder geval aan welke kosten 
          worden toegerekend aan de diverse onderdelen van het bedrijf en aan de diverse componenten of  
          netwerkelementen van de telecommunicatie-infrastructuur,  
         berekeningsmethodiek, de gehanteerde objectieve criteria en in welke proportionaliteit de toewijzing van    
         de kosten plaatsvindt. 
 

 3.   De concessiehoudster legt het door haar toe te passen kostenallocatiesysteem ter goedkeuring aan de    
           Minister. 

 

 4.   De Minister kan naderhand nadere richtlijnen vast stellen in verband met het toerekenen van de kosten 
           aan de diensten.  
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Informatieverstrekking 

Artikel 32 
 

1. De concessiehoudster rapporteert jaarlijks aan de Minister over de mate waarin is voldaan aan de landsverordening, 
de daarop berustende bepalingen en de in deze concessie opgenomen voorwaarden inclusief de informatie met 
betrekking tot kwaliteit, conform door de Minister gestelde kwaliteitsrichtlijnen. 

 
2. De concessiehoudster rapporteert jaarlijks in een algemeen verslag, dat wordt getekend door de directie, van de 

concessiehoudster over: 
a. de rechten en verplichtingen uit hoofde van de verleende telecommunicatieconcessie; 

b. de door de concessiehoudster getroffen maatregelen ter voorkoming van subsidiëring door de 
concessiefunctie van andere activiteiten dan die ter zake van de verleende telecommunicatieconcessie 
(kruissubsidiëring); 

c. de door de concessiehoudster getroffen maatregelen ter voorkoming van het gebruik van kennis, verkregen 

bij de uitvoering van de verleende telecommunicatieconcessie (voorkennis); 
d. de toepassing van het informatieprofiel en de kwaliteit van de verstrekte informatie. 

 
3. Daarnaast verstrekt de concessiehoudster informatie over: 
  a. de aard, de omvang en de kwaliteit van de diensten blijkend uit: 
  1. een overzicht van de vormen van dienstverlening die worden verleend ter zake van de uitvoering van 

de concessie; 
 2. een overzicht van de wijzigingen in bedoelde vorm van dienstverlening; 

 3. een overzicht van het gebruik van de diensten per soort binnen het verzorgingsgebied; 

 4. een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe vormen van dienstverlening, voor 

zover niet onder punt 2 aangegeven; 

 5. een overzicht inzake de kwaliteit van de dienst verlening. 

 b. het aantal geschillen en de aard daarvan dat is voorgelegd aan de commissie, bedoeld in artikel 35, alsmede 

over de afdoening daarvan; 

 c. de ontwikkeling van de tarieven in relatie tot de Minister op grond van de in artikel 28 gegeven richtlijnen; 
 
4. De concessiehoudster legt jaarlijks haar meerjarenbeleid met betrekking tot ontwikkelingen in de telecommunicatie-

infrastructuur voor aan de Minister, voor zover deze ontwikkelingen van belang zijn voor de uitvoering van de 
concessievoorwaarden. 

 

5. De concessiehoudster geeft jaarlijks informatie aan de Minister over het uit de concessie gehaalde rendement en de 
financiële resultaten, blijkend uit een overzicht van de omzet en de lasten in enig jaar aan de hand waarvan het 
netto resultaat van de activiteiten kan worden vastgesteld. 

 
6. De concessiehoudster legt aan de Minister een verklaring over van een onafhankelijke, door de Minister aan te 

wijzen, accountant inzake de juistheid en volledigheid van de in dit artikel genoemde op te leveren gegevens en het 

al dan niet bestaan van subsidies aan andere activiteiten dan die ter zake van de uitvoering van de concessie en 
van de diensten. 

Overleg 
Artikel 33 

 
1. De concessiehoudster stelt een overlegorgaan in, waarbij de directie van de concessiehoudster als gesprekspartner 

optreedt. De concessiehoudster draagt zorg voor de opstelling van een reglement, regelende doel en middelen, 

samenstelling, werkwijze en publiciteit. De samenstelling is zodanig dat een representatieve vertegenwoordiging 
wordt verkregen van organisaties van consumenten, vertegenwoordiging van werkgevers, grootverbruikers 
waaronder de overheid, leveranciers, importeurs van apparatuur, aanbieders van diensten en een 
vertegenwoordiging van werknemers. 

 
2. De leden worden benoemd door het overlegorgaan. Bij de instelling van het orgaan geschiedt de benoeming van de 

leden door de Minister. 

 
3. Het overlegorgaan komt tenminste twee (2) maal per jaar samen. 

 
4. In het overlegorgaan worden die aangelegenheden besproken die betrekking hebben op de activiteiten van de 

concessiehoudster ter zake van de uitvoering van de concessie en van diensten, voor zover deze van algemene aard 
en op het verzorgingsgebied betrekking hebben, zoals: 

 a. activiteiten zoals die in het meerjarenbeleid, bedoeld in artikel 32, vierde lid, zijn neergelegd; 
 b. de wijze van uitvoering van de in artikelen 3 tot en met 9 bedoelde dienstverlening; en 
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 c. wijzigingen van de in artikel 25 bedoelde algemene voorwaarden. 

 
Geschillen 

Artikel 34 
 
 1. Voor geschillen over de toepassing en de uitleg van de algemene voorwaarden draagt de concessiehoudster zorg 

dat, ten behoeve van contractanten en roamers die uitsluitend of hoofdzakelijk anders dan in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf handelen, een geschillencommissie wordt ingesteld. 

 
 2.  De leden van de geschillencommissie worden op voordracht van de concessiehoudster benoemd door de Minister. 

 
 3. De door de geschillencommissie in acht te nemen procedure wordt door de concessiehoudster opgenomen in de 

algemene voorwaarden, bedoeld in artikel 25. 
 

Wijziging en intrekking van de concessie 
Artikel 35 

 
 1. Deze concessie kan bij landsbesluit gewijzigd worden. 
 
 2. Een wijziging treedt niet in werking alvorens de concessiehoudster in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te 

spreken. 
 

Artikel 36 

 
 De concessie kan na voorafgaande waarschuwing van de Minister, bij een met redenen omkleed landsbesluit, de 
 concessiehoudster gehoord, voorlopig of definitief worden ingetrokken, indien: 

a. ondanks een krachtens artikel 32, tweede lid, van de landsverordening opgelegde administratieve boete, een 
door de Minister gegeven aanwijzing als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de landsverordening niet wordt 

nagekomen; 
b. een of meer voorschriften, bij of krachtens de landsverordening of bij of krachtens het Internationaal Verdrag 

betreffende de Verreberichtgeving (Trb. 1983, 164), zoals dat thans luidt of nadien wordt gewijzigd, of 
daarvan afgeleide voorschriften gegeven, niet of niet voldoende worden nageleefd; 

c. de exploitatie van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur, anders dan ten genoegen van de Minister aan 
te tonen overmacht, niet volgens het bepaalde in deze concessie of de daaraan verbonden technische- en 
operationele richtlijnen plaatsvindt; 

d. de mobiele telecommunicatie-infrastructuur hinderlijke technische storingen veroorzaakt aan de 

verbindingsdiensten van de overheid, aan instellingen ten behoeve van de nationale defensie of aan de 
inrichtingen van andere concessiehouders, machtiginghouders, radio-omroepbedrijven of 
televisieomroepbedrijven; 

e. het gebruik van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur anders dan ingeval van voor de Minister aan-
vaardbare overmacht, gedurende dertig (30) achtereenvolgende dagen of binnen een periode van negentig 
(90) achtereenvolgende dagen voor een totaal van dertig (30) dagen of meer, niet mogelijk is. 

f. De diensten ex atikel 2 h vanwege het faillisement van de concessiehoudster niet langer worden aangeboden. 

 
Artikel 37 

 
1. De concessiehoudster is verplicht elke wijziging van de gegevens die ten grondslag liggen van de verlening van 

deze concessie zo mogelijk vooraf en anders zo spoedig mogelijk na het zich voordoen van de wijziging te melden 
aan de Minister. 
 

2. De concessie kan worden ingetrokken als de concessiehoudster zich niet aan de in het eerste lid vermelde 
verplichting houdt. 

Artikel 38 
 
1. Het is de concessiehoudster niet toegestaan de concessie aan een andere natuurlijke- of rechtspersoon over te 

dragen behoudens met voorafgaande toestemming van de Minister. 

 
2. Onder overdacht, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan de verkoop van 50% of meer van de aandelen 

van de concessiehoudster. 
 
3. De concessie kan worden ingetrokken als de concessiehoudster zich niet aan de in het eerste lid vermelde 

verplichting houdt. 
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Artikel 39 

 
Bij het eindigen of vervallen van de concessie is het de concessiehoudster verboden de mobiele telecommunicatie-infra-

structuur operationeel te houden. Op aanwijzing van de Directeur demonteert de concessiehoudster de mobiele 
telecommunicatie-infrastructuur en stelt deze buiten gebruik. 
 

Artikel 40 
 
De kosten of nadelen voortvloeiende uit de toepassing van de artikelen 35 en 39 komen voor rekening van 
concessiehoudster, tenzij bij landsbesluit anders wordt bepaald. 

 
Diversen 
Artikel 41 

 

Concessiehoudster vrijwaart de openbare rechtspersoon het land St. Maarten tegen alle aanspraken welke derden uit 
hoofde van de aanwezigheid of werking van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur tegenover het land St. Maarten 

zouden kunnen doen gelden. 
Artikel 42 

 
De concessiehoudster ondersteunt de overheid desgevraagd op beleidsvoorbereidend en technisch gebied. 
 

Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 43 

 
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening van dit landsbesluit, behoudens voor 

zover de Minister instemt met een met redenen omkleed verzoek van de concessiehoudster om een of meerdere 
bepalingen van dit landsbesluit op een later bij landsbesluit te bepalen tijdstip in werking te laten treden. 

 

2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel 32 in werking met ingang van de datum van dagtekening van dit 
landsbesluit. 

 
3. De in het eerste lid bedoelde instemming van de Minister wordt bij landsbesluit vastgelegd, welk landsbesluit bij dit 

landsbesluit wordt gevoegd. 
 
4. Dit landsbesluit vervalt indien de concessiehoudster de uitreiking niet binnen een periode van één maand na 

dagtekening ervan onder betaling van hetgeen krachtens het landsbesluit concessie vergoedingen, de Ministeriele 

beschikking telecommunicatie tarieven en de Zegelverordening 1908 (P.B. 1908, no. 52) is verschuldigd, aanvaard 
heeft. 

 
Artikel 44 

 
Het Landsbesluit van 31 juli 2014, no. LB-14/0414, wordt ingetrokken. 

          

          
 
 

                                                                               Philipsburg, zeventiende september 2014 
   De Gouverneur van Sint Maarten 
                                                                                 
 

 
De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
Verkeer en Telecommunicatie 
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    

Telecommunication 
  

 

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT  
SME POLICY FRAMEWORK 

 
 
 The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication, hereby informs the general public on 
  the following decision: 
 
 The approval of the Small Medium Enterprises (SME) Policy Framework of St. Maarten. 

 
Explanation 

The aforementioned policy framework should be viewed as an architectural plan for the draft of an in-depth 

ministerial policy. The drafting, approval and execution of the SME Policy Framework was done taking into 
consideration: 

a. The fact that the government has not previously enacted policies or legislation to directly assist micro, 

small and medium enterprises; 

b. The fact that the government is committed to strengthening micro, small and medium enterprises and 

requires a starting point to do such;  

c. The fact that the Government will be soon be consulting with various stakeholders and requires a point of 

departure for future consultations; 

 
  Copies of the policy framework may be obtained via the Government website www.sintmaartengov.org located under 
  the Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport & Telecommunication, via the Department of Economic Affairs, 
  Transportation & Telecommunication webpage “Policies”. Request may also be made via 
  EVT.Inquiries@sintmaartengov.org 

 

 
MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sintmaartengov.org/
mailto:EVT.Inquiries@sintmaartengov.org
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Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer 
en Telecommunicatie  
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transport and    
Telecommunication 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SME Policy Framework for St. Maarten 

May, 2014 
Department of Economic Affairs, Transportation & 

Telecommunication 
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CHAPTER 1 

Introduction 
The National Development Plan (NDP) of St. Maarten is built upon four pillars of sustainable development, namely 

culture, environment and infrastructure, social and human development, and economy. While no pillar is more vital 

than another, the economy, as a pillar, is essential to realizing the greater mission of the National Development Plan. 

The economy is the vehicle that mobilizes the resources necessary to achieving the country‟s development goals. As 

for St. Maarten, although dominated by tourism, indirectly it is largely small businesses that drive the country‟s 

consistent economic growth. In so doing, this document seeks to foster a main component of the economic pillar, 

namely; Small and Medium Enterprises (SMEs). 

The economic, as well as social, contributions of SMEs make them a vital area of interest. Like many other countries, 

SMEs in St. Maarten can be easily established since their requirements in terms of capital; technology, management 

and even utilities are not as demanding as it is the case for large enterprises.  

Strategies for implementing St. Maarten‟s SME development policy focus on three main areas, namely, the 

professionalization of SMEs, increasing access to financing for new and existing enterprises and putting into place a 

supportive institutional infrastructure. The SME Policy takes into account the special constraints and opportunities 

faced by this sector and aims at strengthening institutions which will address these constraints and maximize 

exploitation of the opportunities. 

Through this policy framework, it is the government‟s intention to identify and address the needs of SMEs by creating 

an environment that fosters the growth of SMEs while simultaneously promoting the professionalism of St. Maarten‟s 

innovative entrepreneurs. 

 

CHAPTER 2 
SME Developments in St. Maarten 

 
Internationally SMEs are central to not only economic development, but also social development. St. Maarten also 

follows this trend, whereby SMEs are major contributors to national development. They are essential to job creation, 

income generation for the government and overall stimulation of national growth.  

 
2.1 Definition  

 

The term SME is most often used to refer to small and medium enterprises. It is also occasionally used 

interchangeably with the term MSME which refers to micro, small, and medium enterprises. Though the term SME is 

used broadly worldwide, there is no universal definition as SME characteristics and definitions are largely contextual, 

depending upon the size of a country‟s economy and level of development. In many countries, the most commonly 

used criteria for classifying SMEs are number of employees, investment and gross profit. While these categories may 

be fitting for other economies, it is essential to analyze St. Maarten in its own context. On St. Maarten many 

enterprises have fewer than five employees and little capital. Despite these small inputs they have the capacity to 

realize high turnover. Taking this into consideration, rather than focus on employee size and capital investment, SMEs 

on St. Maarten are classified based on monthly gross turnover. 

 

Businesses with gross turnover of less than NAF 15,000 monthly are classified as micro enterprises. Businesses 

generating gross income between NAF 15,000 and NAF 50,000 monthly are classified as small. Businesses generating 

between NAF 50,000 and NAF 100,000 monthly are classified as medium sized enterprises while businesses 

generating more than NAF 100,000 monthly are classified as large businesses. These classifications of SMEs on St. 

Maarten are further illustrated in the table below: 
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Categories of SMEs in St. Maarten 

More than But not more than Enterprise Size 

NAF. 0,-- NAF. 15.000,-- Micro 

NAF. 15.000,-- NAF. 50.000,-- Small 

NAF. 50.000,-- NAF. 75.000,-- 
Medium 

NAF. 75.000,-- NAF. 100.000,-- 

NAF. 100.000,--  Large 

 

 

2.2 Government Efforts 
 

The importance of SMEs has not gone unnoticed to the Government of St. Maarten. Small businesses on St. 

Maarten operate in an environment that attempts to minimize the bureaucracy associated with their establishment. 

Via the National Ordinance on Sole Proprietorships, it is noted that sole proprietorships established by citizens of 

the former Netherlands Antilles do not need to go through the process of applying for a business license, but only 

need to apply only for registration at the Chamber of Commerce.1 With the implementation of this law, SMEs 

shorten the startup time and avoid costly fees associated with their establishment. 

Outside of legislation, the government has empowered Business Service Organizations (BSOs) to offer much 

needed assistance to both businesses and other entities that assist businesses in their operation. In its capacity as 

facilitator of economic growth, the government of St. Maarten has provided indirect assistance to SMEs by 

subsidizing the Small Business Development Foundation (SBDF).  SBDF, the main body responsible for the 

empowerment of SMEs was established to provide direct business advisory services, training and information to 

existing SMEs as well as to assist entrepreneurs interested in establishing small businesses.  

Additionally, civil society on St. Maarten has been very proactive in fostering the growth of SMEs. On St. Maarten 

there are a number of Non-Governmental Organizations (NGOs) that seek to address the needs of SMEs. NGOs 

often seek to empower entrepreneurs through professional coaching and some professionally development. 

However, despite NGOs often have the best of intentions, most of the NGOs supporting SMEs are rather weak, 

fragmented and lack sufficient resources and expertise. This calls for the need to strengthen the institutions 

supporting small and medium enterprises. Therefore this SME Policy Framework intends to support and strengthen 

these institutions by promoting the training of not only entrepreneurs, but also business counselors and others that 

attempt to offer assistance to SMEs. 

Beyond its borders, the government has looked towards international donors to fund projects geared towards 

economic development, including interventions that target SMEs and the infrastructure in which they operate. As a 

member of a number of regional and international organizations, St. Maarten uses its relationships with these 

organizations to seek technical assistance as well as direct financial assistance. Similarly, as a Dutch Overseas 

Territory of the European Union (EU), St. Maarten has unique access to EU funding at its disposal. 

Although the government is playing such a major role within the process of addressing the needs of the greater 

business community and economy as a whole, it must also take the responsibility of monitoring St. Maarten‟s 

business environment. Though it will be tedious, continuous monitoring can be done clearly through a proper data 

collection system, thereby tracking the contribution of the SME sector to the overall economy. 

                                                 
1
 In cases where the business requires operational licenses, the proprietor will have to apply for the relevant licenses and permits. 
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2.3 Constraints faced by SMEs in St. Maarten 

  
Despite the ease of establishing themselves, in terms of capital requirements, SMEs face unique challenges that are 

not common to large enterprises. Such challenges include the large percentage of time and company resources that 

must be allocated to tax and legal compliance and the administrative tasks associated with keeping the business 

operational. These challenges are further exasperated as entrepreneurs often lack key skills in human resource 

management, accounting, and business management. Parallel to the lack of sufficient entrepreneurial skills, SMEs 

often have little access to and knowledge of the business development services that they so desperately need.  

 
CHAPTER 3 

 
The Value of SMEs 

 
 

3.1 Importance of Small and Medium Enterprises 
 

In a globally changing landscape characterized by continuous structural changes and enhanced competitive pressures, 

the role of SMEs in our society has become even more important as providers of employment opportunities and key 

players for the wellbeing of local communities. Vibrant SMEs will make St. Maarten more robust, with the resources 

and capacity to withstand the economic uncertainty of an increasingly globalized world. 

 

SMEs are important to almost all economies, especially to small developing economies like St. Maarten‟s where issues 

such as employment and income distribution challenges exist. SMEs contribute to the overall output of the economy 

while simultaneously cushioning rising unemployment. SMEs contribute directly, and often significantly, to aggregate 

savings and investment and are also involved in the development of appropriate technology in the general sense. 

More specifically, the value of SMEs can be identified as follows: 

 Engines of economic growth 

 Critical for poverty alleviation 

 A source of government revenue 

 Vital sources of job opportunities 

 Essential drivers of competition and market efficiency 

 Major sources of technological innovation and new products 

 
3.2 Rationale for a SME Policy Framework 

 
 
Although St. Maarten‟s economy is dominated by a robust tourism sector, carrying with it large resorts, SMEs are the 

backbone of the country‟s economy. SMEs are significant for employment creation, income generation, poverty 

alleviation, and a base overall development. SMEs account for approximately 85% of enterprises established on St. 

Maarten as well as approximately 20% of Turnover Tax revenue. However, despite these contributions, St. Maarten 

has never designed a specific policy focusing on the development of the SME sector. The previous initiatives 

undertaken by the government have addressed specific issues individually, offering limited coordinated support. This 

has resulted in a number of gaps and leakages within the SME sector. These gaps and leakages have limited the 

potential of SME development.  
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Based on the importance of the SME sector and its potential for exponential growth, the SME Policy Framework is 

designed to engage the entire sector to increase its contribution to the economic and national development of St. 

Maarten. Moreover, this document aims to put into place an institutional framework in which SMEs are able to realize 

their full potential. This document intends to both professionalize and revolutionize the SME sector to make it more 

vibrant and a sustainable source of income generation. Furthermore, it aims at creating a mechanism to  put  in  

place  an  effective  institutional  framework  for  its  implementation,  coordination, monitoring and evaluation. In 

this spirit, the following policies have been created to improve the SME sector of St. Maarten through tailor made 

interventions that take into account the unique challenges that SMEs face on St. Maarten. 

 

CHAPTER 4 

The Objectives of the SME Policy Framework 

 

4.1 Vision  
 

The vision of St. Maarten‟s SME Policy Framework is the realization of a vibrant and professional SME sector 

that effectively and efficiently utilizes available resources to realize sustainable economic growth. 

 

4.2 Mission  

 
The mission of this Framework is to stimulate the development and growth of SME activities through 

increased professionalization, access to finance and the empowering of Business Service Organizations 

(BSOs) to improve the performance of SMEs and realize a thriving SME sector. 

 

4.3 Overall Objective  

 

The overall objective of this Framework is to foster job creation and income generation through the 

creation of new SMEs and empowering and professionalizing existing SMEs to increase their 

performance and contribution to the socioeconomic development of St. Maarten. 

 

4.4 Scope of the Policy Framework 
 
   This SME Policy Framework addresses the following key issue areas:  
 

i. Reviews of the existing environment in which SMEs operate; 

ii. Increasing the level of professionalism within the SME sector so as a means to promote entrepreneurism; 

iii. Identifying strategies to facilitate SMEs‟ access to local and international financial services; 

iv. Developing and fostering public-private partnerships that promote SME development 

v.  
 

CHAPTER 5 
 

Strategies for the Development of St. Maarten’s SME Sector 
A thorough evaluation and assessment of St. Maarten‟s SME sector has indicated that the sector is facing a number 

of constraints which in turn limit the growth and full potential of small and medium enterprises. These constraints 

are the starting points of this document. Given the previously described socioeconomic importance of SMEs, this 

SME policy framework provides a number of policy prescriptions aimed and addressing the challenges faced by SMEs. 

Using a „Think Small First‟ model, this policy framework sets out to address needs of small businesses and in turn 

bolster St. Maarten‟s economy as a whole. While large enterprises contribute substantially to government revenues, 
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SMEs have the potential to grow and therefore expand the country‟s revenue base. 

Throughout the rest of this section, challenges are identified and potential Government interventions are outlined. The 

main areas of focus include the regulatory framework and infrastructure in which SMEs operate, financial services, the 

professionalization of SMEs and entrepreneurs, and the strengthening of institutions that support the development of 

SMEs. 

5.1 Legal and Regulatory Framework  
 

While the Government of St. Maarten has introduced a number of policies regulating the country‟s business 

environment, there is no existing legislation that is specifically tailored to small and medium enterprises. The lack of 

tailor-made legislation is yet another challenge faced by SMEs. Due to this lack of legislation, SMEs do not operate in a 

legal framework that takes into consideration the unique challenges that they face. Though this framework outlines 

the Government‟s intentions for improving the business environment for SMEs, formal legislation must be drafted and 

enacted. To do so, the Government must include private sector partners to ensure that such a policy articulates the 

needs of SMEs. 

Policy Statement: 

The Government will consult with stakeholders to formally draft and implement SME legislation designed 

to support micro, small, and medium sized enterprises. 

 

5.2 Physical Infrastructure  
 

The infrastructure in which a SME operates plays a crucial role in the success or failure of the business. St. Maarten‟s 

infrastructure, which includes road networks, electricity, water and telecommunication, is both costly and unreliable. 

The unstable provision of utilities on St. Maarten hampers the consistent and uninterrupted operation of SMEs. When 

compared to other islands in the region, St. Maarten‟s electric costs are quite high, adding to the cost of doing 

businesses. With electricity costs being linked to all areas of production and cutting into potential profit, it is important 

that both public and private sectors take the necessary steps to decrease the ever increasing electricity costs faced by 

consumers. As SMEs are completely reliant on the public utilities, it is essential that the government continuously take 

the necessary steps to improve the country‟s infrastructure so that SMEs are not plagued with high operating costs 

and unreliable utility provision. 

Policy Statement: 

The Government will continue to improve the physical infrastructures and provision of utilities in 

collaboration with private sector and other development partners. 

 
5.3 Business Development Organizations  

While the Government accepts the role of facilitator of SME growth, it does not work directly with individual SMEs. 

This task is left to Business Development Organizations (BSOs).  

 

5.3.1 Entrepreneurial Development  
Despite St. Maarten‟s strong and growing economy, the development of strong SMEs is a challenge. A major factor 

limiting the growth of SMEs on St. Maarten is the lack of entrepreneurship throughout the various sectors of the 

economy. While many envision owning a business, there is a lack of entrepreneurial drive to realize such desires. 

Furthermore, the fear of business failure has promoted job seeking rather than job creating, leaving entrepreneurship 

under promoted. 
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Policy Statement: 

The Government will promote entrepreneurial development through the empowerment of Business 

Development Organizations that provide key entrepreneurial training. 

 

5.3.2 Business Training  
 

Entrepreneurs who establish businesses face a number of challenges that hinder the optimum performance of their 

enterprises. Many entrepreneurs, despite their best efforts, often lack key business skills such as financial 

management, human resource management, tax compliance, and advertising. The lack of business training has two 

main causes. Firstly, entrepreneurs often do not understand the importance of having such skills and secondly, such 

trainings often carry heavy costs that often seem burdensome and unaffordable to the intended beneficiaries.  

 
Policy Statement: 

The Government will enhance the capacity of Business Service Organizations to provide affordable 

business training to entrepreneurs and their staff. 

 

5.3.3 Information Dissemination 
 

As the Government moves to introduce new legislation and programs that target small and medium sized 

enterprises, it is imperative that SMEs are aware of such developments and how they can benefit. As information is 

essential to promoting all economic activities, steps are to be taken to ensure that all stakeholders have equal 

access to information about public and private sector initiatives. 

 

Policy Statement: 

The Government will promote the dissemination of information and facilitate equal access to 

development opportunities. 

 

5.4 Access to Finance 

For all businesses, it is necessary to have the adequate financial capital to operate efficiently. However, SMEs have 

limited access to capital when compared to large enterprises. SMEs‟ limited access to finance can be attributed to a 

number of reasons, such as: the inability of entrepreneurs to meet the collateral requirements associated with 

lending, lack of commercial banks‟ confidence in SMEs, lack of micro-finance opportunities, lack of guarantee 

functions to support commercial lending, high administrative costs occasionally associated with lending, and a lack of 

entrepreneurial skills in the development of business plans to meet banks‟ financing requirements. 

The lack of financing options available to SMEs limit their capacity to expand operations, hire personnel, exploit 

technological advancements, improve output and in turn increase revenue. While the Government is not directly 

involved in the operation of commercial financial institutions, it can encourage small business loans and micro-

lending locally as well as pursue financing opportunities from international sources. 

 

Policy Statement: 

The Government will encourage local financial institutions to lend to SMEs and pursue financing and 

guarantee schemes from international sources.  
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5.5 Institutional Framework for SME Development 

 

Despite the best efforts of the Business Service Organizations (BSOs) and other Non-Governmental Organizations 

(NGOs) that attempt to assist SMEs, these organizations require further assistance. Many of the institutions that 

support SMEs are weak and lack the capacity to provide efficient services to SMEs. Currently, a number of 

stakeholders including Government ministries and departments, BSOs, NGOs and other development partners are 

working towards the creation and implementation of programs and initiatives to support St. Maarten‟s SME sector. In 

the past, many of these programs have not had the desired impact due to insufficient funding, lack of information 

dissemination or the lack of proper coordination between stakeholders. These challenges can be met by supporting 

both governmental and non-governmental stakeholders that offer assistance to SMEs. 

 

Policy Statement 

The Government will support and facilitate the strengthening of BSOs and NGOs that support the SME 

sector. 

 

Taking into consideration the strategies for SME development mentioned throughout this chapter, the Ministry of 

Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication has identified key sectors of the economy that could 

best benefit from focused SME development. These sectors include e-business and e-services, marine trade and 

services, agriculture and aquaponics and financial services. Furthermore, initiatives taken by the Ministry of Tourism, 

Economic Affairs, Transport and Telecommunication such as the Bureau of Intellectual Property, E-Zone legislation, 

Maritime registration and proposed fuel farm all offer opportunities for SME linkages. Based upon previous studies, 

these areas have been identified as areas for job creation as well as means of economic stimulation to promote 

further national development. 

Aside from focused Government efforts to promote growth, St. Maarten‟s geographic location also offers areas for 

SME development. With a major port in the Northeastern Caribbean, SMEs on St. Maarten can use these facilities as 

the backbone of shipping linkages, further boosting the country‟s status as a hub for transshipment. SMEs on St. 

Maarten have a number of opportunities for growth within existing economic sectors, as well as future sectors to be 

developed through further diversification; however a concerted effort must be made by all stakeholders. 

 

CHAPTER 6 
 

Roles and Responsibilities under the SME Policy Framework 
 

The articulation of the previously outlined policy statements is essential to the realization of St. Maarten‟s SME sector. 

Parallel to this is the importance of properly outlining the various roles and responsibilities of SME stakeholders. The 

identification of stakeholders and demarcation of responsibilities allows for the smooth operationalization of programs 

and projects. As the challenges that face SMEs fall under the responsibility of numerous governmental departments 

and ministries, various Business Service Organizations as well as vast range of Non-Governmental Organizations, it is 

important that the roles and responsibilities of the respective bodies are outlined. 

 

Government 

The primary task of the Government of St. Maarten is to create and foster a business environment that fosters the 

creation and continued growth of small and medium enterprises. With this task, the Government must take the lead 
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in realizing the country‟s SME vision. The Government will do this by continue to promote its SME agenda to local 

and international stakeholders. 

Private Sector 

While Government, through this policy framework, is the leader of SME development, the private sector is at the 

center of the SME sector. Thus, the private sector should take on the responsibilities associated with growing the 

SME sector. This includes the mobilization of resources, the dissemination of information and the promotion of 

entrepreneurial development. Similarly, the private sector must empower BSOs and NGOs by supporting the 

activities of these bodies to strengthen their operation. 

Businesses Development and Non-Governmental Organizations 

BSOs and NGOs have the ability to provide key services to SMEs. These potential services include financial 

assistance and training in entrepreneurship, management and other areas of business operation. Though these 

entities should seek out to assist SMEs, they should do so in a manner that retains the objectives of the 

Government‟s SME Policy Framework. 

Development Partners 

St. Maarten is fortunate in its ability to gain technical and financial assistance from development partners. While 

such assistance is more than welcomed, development assistance from external partners should fall in line with other 

efforts and support the vision of the SME Policy Framework. To promote cohesive development of the SME sector, 

development partners will be pushed to support national efforts. 

 
 

CHAPTER 7 
 

Monitoring and Evaluation of the SME Policy Framework  

 

This document outlines a number of objectives to be achieved through the implementation of the policy statements. 

As the document outlines the objectives as well as the responsibilities of various stakeholders, it is essential that it 

also include means of monitoring and evaluating the success of realizing its goals. Considering the difficulty in 

evaluating SME performance, it is suggested that the growth of SMEs be monitored by tracking changes in annual 

business license fees paid by SMEs as well as increases in taxes paid by SMEs. 

 

 

MINISTER OF TOURISM, ECONOMIC AFFAIRS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION 
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Public Announcement  
Price Change Petroleum Products 

 
The Government of St. Maarten regulates the prices of petroleum products by imposing a maximum price at which 
wholesalers and retailers can sell these products on St. Maarten. Due to the ongoing developments on an international 
level, the prices of crude oil have experienced adjustments. Taking into consideration that our local prices follow the 
international trend, our prices for ULG and Diesel will also experience an adjustment. Given the aforementioned, the 
general public is hereby informed that as of Monday October 13, 2014, the maximum consumer prices of the 

following petroleum products have been adjusted as follows: 

     Current Price   New Price 
Unleaded Gasoline (ULG)    2.597  Naf/liter  2.434 Naf/liter 
Diesel      2.095 Naf/liter   2.006  Naf/liter 
 
Below is the complete price buildup showing all components that result in the new prices. All numbers are rounded to 
three decimal places. 

 

Components 
Naf per 

liter 
 

Naf per 
liter 

Petrotin Posted Price 1.408 

 

1.327 

Freight 0.063 

 

0.063 

Insurance 0.000 

 

0.000 

Import Duty 0.290 

 
  

Liquid throughput fee (THRX)  0.080 

 

0.080 

Wholesaler margin 0.230 

 

0.230 

Max. wholesale price 2.070 

 

1.700 

Turnovertax (5%) 0.104 

 

0.085 

Max. wholesale price incl. tax 2.174 

 

1.785 

Retailer margin 0.145 

 

0.126 

Consumer price 2.318 

 

1.911 

Turnovertax (5%) 0.116 

 

0.096 

Max. Consumer price incl. 

tax 
2.434 

 

2.006 

 
ULG 

 
Gasoil 

 
 

Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunication 
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Overzicht wetgeving 2014 

 
  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 2014, no. 62 Landsbesluit, houdende algemene 

maatregelen, van de 26e augustus 
2014 tot wijziging van het 
Kiesbesluit in verband met een 
uitbreiding van het aantal 
stemdistricten 

26 augustus 2014 8 oktober 2014 

AB 2014, no. 63 Landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, van de 26e augustus 
2014 tot wijziging van het 
Organisatiebesluit Algemene Zaken 
vanwege de opdeling van de 
afdeling Juridische Zaken en 
Wetgeving in secties 

26 augustus 2014 8 oktober 2014 

  
  

3 
 
Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten 
 

Nummer 
Afkondigingsblad 
 

Citeertitel Datum 
bekrachtiging 
 

- - - 


