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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RELOOKING CENTER
voorheen gevestigd te A. J. C BROUWERS
ROAD # 1, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
NEW
WORLD
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
GROUND DOVE ROAD #1, , POINT
BLANCHE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FLAMINGO FOOD &
BEVERAGE N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD UNIT 1 # 108, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIAMOND GIRL BEAUTY
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
#139 , COLE BAY, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BELLA NAILS B.V.
voorheen gevestigd te A. TH. ILLIDGE ROAD
# 328, OVER THE POND, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST.MAARTEN
CHILDREN'S CLUB FOU voorheen gevestigd te
GUADELOUPE ROAD 3 , LOWER PRINCESS
QUARTER
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DARYA CONSTRUCTION
INC. N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD UNIT 3 46, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.22 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan E & E CAR WASH & TIRE
REPAIR N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD 162,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE SANCTUARY ON THE
ROCK FOUNDATION voorheen gevestigd te A.
TH. ILLIDGE ROAD # 9, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ADDLANTIC
TURN-KET DEVELOPMENT B.V. voorheen
gevestigd te JAGUAR ROAD # 6 , CAY HILL ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DONYA CARPET INC.
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
UNIT 3, 46, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.22 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 3 DOGS ENTERPRISES
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD
PORT DE PLAISANCE Z/N, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FAMILY
CONSULTATION TREATMENT & SUPPORT
N.V. voorheen gevestigd te A.J.C BROUWERS
RD #4, UNIT #3-B,, CAY HILL, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TOTAL EXPERIENCE
(TEX) N.V. voorheen gevestigd te JOHAN
VERMEER STREET # 86 , MADAME ESTATE ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 1 december
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GILAR MANAGEMENT
CONSULTANTS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD UNIT 4 NR 108, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.22
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAINBOW
WHOLESALE N.V. voorheen gevestigd te W.
PERCY
M.
LABEGA
STREET
#
2,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN HANDLING
& COMMERCE (SINT MAARTEN) N.V.
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD #
111,, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 augustus 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SXM SPYDER RENTALS
N.V. voorheen gevestigd te JUANCHO
YRAUSQUIN BLVD #26 , POINT BLANCHE ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BELT RESTAURANTS
SINT MAARTEN N.V.GRILL & RIBS CO.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.22 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RIAN
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
W.G. BUNCAMPER ROAD #7, UNIT 11
PLAZA BLDG, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ONE YOUNG POET
SOCIETY ART FOUNDATION
voorheen
gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 111,,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DESSE JURA
N.V. voorheen gevestigd te KUDU DRIVE #2 ,
BELAIR , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EPELEM WINDWARD
ISLAND N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.22 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
VERZEKERINGSBUREAU J.P.V/D LUBBE
(ST.MAARTEN) N.V.VERZ BUREAU JP V/D
LUBBE
voorheen
gevestigd
te
W.G.
BUNCAMPER ROAD 33, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CAR
CARE
INCORPORATED N.V. voorheen gevestigd te
A.TH.
ILLIDGE
ROAD
#68,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MV AGENCIES N.V.
voorheen gevestigd te LIMA ROAD # 2C ,
DUTCH QUARTER , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 9 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WEST INDIES SPICES
AND HANDCRAFT N.V. voorheen gevestigd te
ALGIERS
DRIVE,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.19 july 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MONEY SHOWROOM
N.V. voorheen gevestigd te W.J.A NISBETH
ROAD #57,, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BIBI COSMETICS N.V.
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan POPULAR
AGENCIES N.V. voorheen gevestigd te
LONGWALL ROAD # 1-B , PHILIPSBURG ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PROPLAN
B.V.PROPLAN B.V. voorheen gevestigd te
AMSTERDAM SHOPPING CENTER, MADAME
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CARAIBES METAL B.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 68,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALLY TILING COMPANY
B.V. voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE
ROAD
#
74-D,,
LOWER
PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
PHILIPSBURG PROPERTIES N.V. voorheen
gevestigd te MADURO STRAAT # 38 ,
CURACAO
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan YOLAURY'S
BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te ARCH
ROAD #75-A,, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.16 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN MEDIA &
ENTERTAINMENT voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 68, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 17 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALY SUPERMARKET N.V.
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD
112, LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan D'REGION
BAR & GRILL B.V. voorheen gevestigd te
MIDDLE REGION ROAD # 23 , MIDDLE
REGION
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ST. MAARTEN
ZOOLOGICAL AND BOTANICAL GARDEN
FOUNDA voorheen gevestigd te ARCH ROAD
#91,, MADAME ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.16 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BUSINESS
SOLUTIONS (C.B.S.) N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 68 SBYC UNIT # 12,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRONTLINE BAR &
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te
A.TH.ILLIDGE ROAD 94, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BS TRAVEL
ST. MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
NARROW DRIVE 44 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan J.T. MANUEL DESI
CONSTRUCTION voorheen gevestigd te
BETTY'S ESTATE ROAD # 88, BETTY'S
ESTATE,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.05 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BERGER
FOODS N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 76, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SUPER STONE B.V.
voorheen gevestigd te AARON JACOB'S
DRIVE # 3A, CAY BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 4 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
MEDICAL SERVICES N.V. voorheen gevestigd
te ORANGE GROVE CENTER 10 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LIGHTHOUSE
BAR AND RESTAURANT N.V. voorheen
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 10,
PELICAN
KEY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.26 july 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BIG SHINE
CAR WASH & TIRE CENTER N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD 77 COLE BAY,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
PARADISE
DOGS
BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 28 C UNIT 7, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BLUE SKY
GREEN SEA N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD # 24 , ORANGE
GROVE
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 13 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan OPULENCE N.V. voorheen
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 25, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.5
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DES LIQOUR STORE
N.V.DES LIQOUR STORE N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT #312,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
SMARTSMOKE
ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD #34-B, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan B & J
GENERAL TRADING N.V. voorheen gevestigd
te ORANGE GROVE ROAD #23 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SERENITY'S SWIMMING
ACADEMY FOUNDATION voorheen gevestigd
te BLANKET HERB DRIVE, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.25 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan DANAUDIT N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 312,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SHAWARMA IMPERIAL N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 11,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHAIRMON
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
OYSTERPOND # 144, , OYSTERPOND , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SOUTHERN GAS B.V.
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET # 46, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.14 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CMS
INTERNATIONAL
GROUP
CORP.
B.V.
voorheen gevestigd te WELGELEGEN LANE
#7, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DRIVE IN PIZZA N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 19 A,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOB THE
BUILDER NURSERY FOUNDATION voorheen
gevestigd te POINSETTA ROAD #10, ,
SAUNDERS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BING BING STORE N.V.
FONG LAP IO voorheen gevestigd te
CANNEGIETER
STREET
#
40,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.22 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SAK CHILL SPOT N.V.
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD #
31, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIESEL OUTFITTERS
N.V.COLE
BAY
INDUSTRIAL
CENTER,
WAREHOUSE 3B voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD 32 BOBBY'S MARINA,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BILLBOARD MEDIA N.V.
voorheen gevestigd te PUERTA DEL SOL UNIT
312 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
17 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan TO ALBERT R. FLEMING
DIR. OF ISLAND AGENTS N.V. DBA ISLAND
MATERIALS voorheen gevestigd te CAY BAY
ROAD # 12, CAY BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.22 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ENTEC CORPORATION
N.V. voorheen gevestigd te WELLFARE
ROAD# 85 ROYAL VILLAGE 1BDLG 4,, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PEAK REAL ESTATE
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD 41, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PJEM N.V.
voorheen gevestigd te RABBIT HILL ROAD ,
BELAIR
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 october 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SEACLEAR WATER SPORT
N.V. voorheen gevestigd te CLAUDE ESTATE
DRIVE $ 2 BLDG 6-11, CLAUDE ESTATE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.02 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AUT-ACC CONSULTANCY
N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON RD
85,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CRYSTAL
BLUE
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD 46, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ROYAL
PAINTING & CONSTRUCTION N.V. voorheen
gevestigd te RADDISH ROAD # 19 A ,
REWARD
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
SXMANIMALSPARK B.V. voorheen gevestigd
te DOMINICA DRIVE 1 ,, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.02 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBELLA
HOLDING B.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD # 37, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 08 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ALUMINUM CENTRE SXM
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
65, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan THE YACHT
SHOP N.V. voorheen gevestigd te RADISH
ROAD #25 , MARY'S FANCY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan TOP OF THE
LINE B.V. voorheen gevestigd te DUTCH
QUARTER, DUTCH QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAPTAIN
NELSON MARINA N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD # 37, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 8 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SXM MARINE SERVICES
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
72, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan M.J. SXM CARGO
SHIPPING N.V. voorheen gevestigd te RHINE
ROAD # 8 , LOWLANDS , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 18 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LA MARIPOSA N.V.
voorheen gevestigd te FORT WILLEM DRIVE
#6 APT 208, FORT WILLEM, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SXM FOOD FOR LESS
N.V. voorheen gevestigd te ZAGERSGUT
ROAD # 43, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
FLEMINGO
INTERNATIONAL ( ST MAARTEN ) B.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 99,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STONEY
MERION N.V. voorheen gevestigd te ROSES
ROAD 6, , CUL DE SAC , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 15 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan MAJE SXM
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
1, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TONEDYNE REAL ESTATE
DEVELOPMENT
CORPORATION
N.V.
voorheen gevestigd te ZEBRA DRIVE, CAY
HILL, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SV DEVELOPMENT N.V
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA
PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRANDESA N.V. voorheen
gevestigd te TASSEL ROAD # 32-B ,
ZAGERSGUT
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 8 september 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALDYWAN
B.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET #
53, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.16 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SOLE-MAN N.V. voorheen
gevestigd te ZEBRA DRIVE # 15, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DVD CONCEPT N.V.DVD
CONCEPT N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 7,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
22 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CABA ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te UNION ROAD # 139 ,
COLE
BAY
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 5 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WILLIAMS
TECH B.V. voorheen gevestigd te GLADIOLA
DRIVE #7, SAUNDERS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.28 oktober 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CELONA N.V.
DBA SUNSHINE SUPERMARKET voorheen
gevestigd te ZEBRA DRIVE 21, CAY HILL,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan POMPEY CONSTRUCTION
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD LA PALAPA UNIT 8,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
02 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BOLD EAGLE REAL
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 139 UNIT A , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CRYSTAL
WATERS LIQUORS N.V.CRYSTAL WATERS
LIQUORS voorheen gevestigd te GOLDFINCH
ROAD 2-D, POINT BLANCHE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.20 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PARROT SIGHT N.V.
voorheen gevestigd te ZORG EN RUST 33,,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BLOOMING BASKETS
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
LA PALAPA Z/N, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CHARNEL N.V. voorheen
gevestigd te UNION ROAD # 8 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
FOURLEAF
INTERNATIONAL
N.V.CASCO
voorheen
gevestigd te GRENEDA ROAD #8, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SKINNER GROUP OF
COMPANIES N.V. voorheen gevestigd te
ZORG EN RUST ROAD # 4., LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 december 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SKINNER MULTI
SERVICES N.V voorheen gevestigd te ZORG
EN RUST ROAD #4-C,, LOWER PRINCESS
QUARTER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 december 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SNIJDERS,
MAE-ANN voorheen wonende te RABBIT HILL
ROAD # 16, BELAIR, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ISLAND BUNKERING
N.V. voorheen gevestigd te , PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 06 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOBB,
MICHAEL THEOPHELUS voorheen wonende te
DEFIANCE ROAD #6,,
DEFIANCE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VINCENT, RAVIER
voorheen wonende te MADRID ROAD # 15,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FORTUNO,
TITO voorheen wonende te BELVEDERE 39,
BELVEDERE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 25 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARTER
LENOX ENOS voorheen wonende te LEMON
ROAD 12, ST. PETERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SURIN, DANIO voorheen
wonende te MADRID ROAD LANE 1 11-C,
DUTCH QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FELIZ FELIZ
MARIA ADORINDA voorheen wonende te
MIDDLE REGION ROAD 103 A, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 15 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LIMBORGH, ARIE VAN
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD #
6402, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan COZIER
EDDISON GEORGE voorheen wonende te
LEMON ROAD 7, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
REID,
SIMONE
CLEOPATRA voorheen wonende te MADRID
ROAD # 30, DUTCH QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PINTHIEVRE
EDNER voorheen wonende te BASSETERRE
DRIVE #40,, MIDDLE REGION, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 01 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LIMBORGH-CHAMBONE,
LENIE MARIANNE voorheen wonende te
BILLY FOLLY ROAD # 6, BILLY FOLLY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FLANDERS,
JULIO
ENADO
voorheen
wonende
te
STRAWBERRY RD # 7A, ST. PETERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WHITE, ANDREW
MICHAEL voorheen wonende te CARACAS
DRIVE # 21, DUTCH QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 6 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SMITH,
ERNEST FELIX LEONARD voorheen wonende
te BASSETERRE ROAD # 19, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 1 december 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROGERS CAROL voorheen
wonende te COUGAR ROAD APT. C, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GLASGOW
DAVIS voorheen wonende te LIME ROAD 32C, ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 14 oktober 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SANTANA ARIAS
LISMEILY voorheen wonende te EBENEZER
ROAD # 30,
EBENEZER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DE JESUS A QUINO,
EUARISTO voorheen wonende te ILLIDGE
DRIVE APT A-B, MOUNT WILLIAM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 10 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 3 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SCOTT-LINDSAY, HENNY
FOY voorheen wonende te BLANKET HERB
DRIVE # 5, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PUTTEN,
SAMUEL ALBERTS VAN voorheen wonende te
ARCH ROAD # 96, SUCKER GARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HUGHES AURECIA
JUIEANN voorheen wonende te FORT
WILLIAM HILL # 59,, FORT WILLEM, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VARSOVIA-CAPELLA,
LORRAINE voorheen wonende te ILLIDGE
DRIVE # 5, MOUNT WILLIAM HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 10 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 3 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ZAND VAN, NICO P.
voorheen wonende te JACKAL ROAD # 5, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
25 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON, JOSEPH EMANUEL voorheen
wonende te ARCH ROAD # 89, SUCKER
GARDEN, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
29 september 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JEAN-LOUIS DUNOLD
voorheen wonende te FORT WILLEM DRIVE
36, FORT WILLEM, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DAVID,
LESTER KERBY voorheen wonende te
ORANGE GROVE ROAD # 14, ORANGE
GROVE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 13 oktober 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ARRENDELL
BRENTON S. voorheen wonende te ZEBRA
DRIVE #6, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FULGENCIO
DUARTE HAMILTON voorheen wonende te
THE KEYS ROAD 6, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
NUNEZ
PRECIADOO,
FERNANDO voorheen wonende te GUANA
BAY ROAD # 330, GUANA BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AHMED
SHAIZAD voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD 144, OYSTERPOND, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AWASHRA
ZAKARIA voorheen wonende te HYENA
ROAD#27, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 25 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GONZALEZ
ARNALDO GREGORIO voorheen wonende te
PINEL KEY DRIVE #6, UPPER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
BENITEZ-DAVIS
CARMEN LUISA voorheen wonende te
A.TH.ILLIDGE ROAD # 97,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BUISSERETH SERGO voorheen wonende te
OYSTER POND ROAD 144, OYSTERPOND,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 05
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DIASZ PAULINA MARIA
voorheen wonende te UNION ROAD 139,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 3 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
TELEMAQUE,
ALLINGTON voorheen wonende te ZORG EN
RUST, ZORG EN RUST, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 1 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ZABALA JAVIER, JOSE
voorheen wonende te A. TH. ILLIDGE ROAD #
82,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JIMENEZ - DE LOS
SANTOS MARIA voorheen wonende te ROCK
SALT ROAD #6, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 16 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BIRD, MICHAEL BUTT
voorheen wonende te UNION ROAD # 200,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
15 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 3 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WILLIAMS, ANDRINA
RUTH voorheen wonende te ZORG EN RUST
ROAD # 5, ZORG EN RUST, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 1 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON,
ANTOINETTE AVONELL voorheen wonende te
A.TH ILLIDGE ROAD # 217 C,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ORTEGA
FRANK
ALBERTO voorheen wonende te SOUALIGA
ROAD # 12, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 16 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan RIVERA RUBEN
DARIO
voorheen wonende te WELL ROAD #91,, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALWANI,
PARITA voorheen wonende te STONE OVER
DRIVE # 12, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 oktober 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CASSEUS,
RAYMOND voorheen wonende te A.TH.
ILLDIGE ROAD # 20, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROYAL DANIELA
JAKELINE voorheen wonende te PERCY
LABEGA STREET 1 - B, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 08 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan JEAN BAPTISTE OLAINE
voorheen wonende te WELL ROAD # 105,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
RICHARDSON, FELIX A. voorheen wonende te
BENEDEN PRINSEN KWARTIER, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 september 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CRUZ-BLAID,
CHRISTY DANIA voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD,
LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 23 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WILLIAMS, KEVIN
GEROMEO voorheen wonende te LANG WALL
ROAD # 29, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FENG,
GUOQING voorheen wonende te A.TH.
ILLIDGE ROAD APT # 2, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan AUGUSTIN
FELICIA
B.
voorheen
wonende
te
ARCHIMIDES STREET 2, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 01 oktober
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan YU, WEIJI
voorheen wonende te C.A. CANNEGIETER
STREET # 30, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 1 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GRASMEYER
LINDSAY ELLEN voorheen wonende te
ARCHIMEDES ROAD #32 D,, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
oktober 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PANTOPHLET
GLENTON
S.
voorheen
wonende
te
LONGWALL ROAD 7, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 23 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
ILLIDGE,
LOUIS
EMMANUEL voorheen wonende te ILLIDGE
DRIVE # 1, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 10
september 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LEE THEODORE voorheen
wonende te MADELEINES DRIVE #14,, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SIMON
GESNER ORLANDO voorheen wonende te
ANGUILLA DRIVE #8-A, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FREDRICKS
FREDRICKS BRYAN D. voorheen wonende te
WELFARE ROAD 82 A, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PAPEONICHOLSON ELY JESSICA voorheen wonende
te SOUALUIGA ROAD 0, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
WASHINGTON, RAISA voorheen wonende te
BARBUDA DRIVE #5, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 december 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2022, nummer 01

Datum: 07 Januari 2022
Pagina

| 44

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PARIS
GERALDO ANTONIO DANIEL voorheen
wonende te TAMARINDE STEEG # 4,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 23 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PUTTEN VAN
IRIS voorheen wonende te BERMUDA DR # 2
A,,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 september
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PARCHMENT
SONIA ANDETA voorheen wonende te
BRILL'S DRIVE 2, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WU RUPENG
voorheen wonende te ST
JANSTEEG 4,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 23 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan DAVIS JOAN ELIZABETH
voorheen wonende te ARLETTE B PETER
ROAD#7, COLE BAY HILL, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHMOND
DEBRA ALLATA voorheen wonende te ,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 01 december 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WINDT
HARLEY
RAFAEL
MELCHIOR
voorheen
wonende te ANGUILLA DRIVE 3, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 16 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HUSSEIN MOHAMMAD
HUSSEIN AHMAD voorheen wonende te
KUDU DR.#19, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 22 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LONDON, RICHARD
STEVEN voorheen wonende te RHINE ROAD #
44, LOWLANDS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 18 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAMOS
FEDELIA voorheen wonende te GOOSE DRIVE
8, CUL DE SAC, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 1 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PETERSON,
ROSELYN EILEEN voorheen wonende te W.G.
BUNCAMPER ROAD # 33, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 23
november 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan POLIDORE
VERONA voorheen wonende te PARADISE
ISLAND ROAD #3, MADAME ESTATE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JEAN
CHARLES,
MARIE
MARTINE
voorheen
wonende te GROUND DOVE ROAD # 26,
POINTE BLANCHE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 14 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RAYMOND
MAZZOLA ALS DIR AANSPR. RM CONCEPT
SXM N.V. voorheen wonende te LOT #5 ZA DE
BELLEVUE 97150, MARIGOT, ST. MARTIN
S.W.I, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan WARNER
CURTLYN SYLVESTER voorheen wonende te
ROSES ROAD # 0, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 2 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SILLIE,
CLAUDIA CORALIE voorheen wonende te
GROUND DOVE ROAD # 26, POINTE
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 14 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PENA
CASTILLO DAVIS RAFAEL voorheen wonende
te CINNAMON DRIVE 6, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 19 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek
van
de
Ontvanger,
aan
CANNEGIETER DENIES ADEL voorheen
wonende te PEAR ROAD APT. 12-A,
REWARD, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 08 oktober 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PINEDO,
CLIFFORD DWIGHT voorheen wonende te
ROSE ROAD 15 AP, MARY'S FANCY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 05 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SAGAR
ANAND PREMRAJ voorheen wonende te
CINNAMON DRIVE 1, CUL DE SAC, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 november
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SPROT,
INGRID ROSSANA voorheen wonende te
ROSES ROAD
# 12 APT. 10,
MARY'S
FANCY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 05 november 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SIMMONS
WALTER FRANKLIN voorheen wonende te
GINGER ROAD 4, CUL DE SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SMITH
STANLEY ANTHONY voorheen wonende te
RADISH ROAD #12, REWARD, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 05 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PIERRE, JEAN CLAUDE
voorheen wonende te MADRID ROAD # 24 B,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 3 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan RHODES, CHARLOTTE
REBECCA voorheen wonende te TULIP DRIVE
# 10, SAUNDERS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 1 december 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PIERRE, NERILIA
voorheen wonende te MADRID ROAD # 24 B,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan REID KABECA
ONESCIA voorheen wonende te BLYDEN'S
DRIVE 8, CUL DE SAC, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan VERHAAR
ISABELLA voorheen wonende te ROSES ROAD
15, SAUNDERS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 23 november 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 5 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PANTOPHLET, ISEAHA
MAURICIO voorheen wonende te ZAGERSGUT
ROAD # 49, CUL-DE-SAC, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 3 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 november
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan REID, MARIE ELAINE
voorheen wonende te MADRID ROAD # 10,
MIDDLE REGION, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 november 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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OPROEPING
bij exploot van de 16e december 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 14e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
De
vennootschap
TUSCANY
TRADING
LIMITED, met onbekende vestigingsplaats en
zonder inschrijving in de Kamer van Koophandel
van Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 maart 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
DE
VERENIGING
VAN
EIGENAREN
(ASSOCIATION OF OWNERS) LAS ARENAS
BEACH CLUB, SIMPSON BAY, ten deze
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office
211 ten kantore van BERMAN|KEUNING t, en
gemachtigd de advocaat mr. E.F. Keuning
AR 234/21 – SXM202101534
De deurwaarder, Mark John Rabess
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AANKONDIGING

OPROEPING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 december
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan BOSNIE
HAROLD RUDOLF voorheen wonende te
LEMON ROAD 5, ST. PETERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 14 oktober 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

bij exploot van de 5e januari 2022, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 27e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
1. SVYATOSLAV RYBENCHUK en 2. LYUBOV
RYBENCHUK, met onbekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 5 april 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
De naamloze vennootschap SIMPSON BAY
ESTATES N.V., gevestigd op Sint Maarten en
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office
211 ten kantore van BERMAN|KEUNING, en
gemachtigd de advocaat mr. L.G.J. Berman
AR 228/21 – SXM202101470

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
De deurwaarder, Mark John Rabess
Bij exploot van 13e december 2021, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
Officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten
verzoeke
van
MAHO ANTILLANO
DEVELOPMENT COMPANY N.V., ten deze
gedomicilieerd ten kantore van Lexwell
Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende aan
de Falcon Drive # 2, Harbour View op Sint
Maarten alsmede ten kantore van mij,
deurwaarder, ten laste van DESIGN MOOD
LTD., gevestigd in de Gilwell Offices, The Valley
te Anguilla, B.W.I.
BETEKEND: Een Engelse taal gestelde brief d.d.
9 december 2021
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 4e januari 2022, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 27e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
De natuurlijke persoon JAIME ROSELL
ROURA, wonende, althans feitelijk verblijf
houdende te Sint Maarten, in de Simpson Bay
Yacht Club, gebouw 7 appartement 1,
handelende onder de naam 'Oro de Sol'
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 5 april 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
De
vennootschap
met
beperkte
aansprakelijkheid
naar
Italiaans
recht
ITALCOM SRL, gevestigd aan de Via Bernardo
Maggi 5, CAP 25124 Brescia Italy, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw Marina Tiozzo
geboren Misbakh, directeur van Italcom, ten
deze gedomicilieerd te Den Haag, Nederland
aan het kantoor van mr. L.G. (Luuk) Krijnen van
DELTAGROEP INTERNATIONAL LAW PRACTICE,
kantoorhoudende te 2498 CR Den Haag,
kantooradres: Fluitenkruid 129, alsmede aan
het kantoor van HUISMAN DEELSTRA LAW,
kantoorhoudende te Sint Maarten, kantooradres
Simpsonbay Yacht Club Suite 15 & 16, Welfare
Road 68, Simpson Bay, Sint Maarten, ten
kantore van de advocate mr. K. (Kim) Huisman
AR 239/21 – SXM202101559
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 27e december 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 23e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
De vennootschap STEMA HOLDING LIMITED,
gevestigd op Anguilla en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel van Sint Maarten onder
nummer 20332 met adres Sr. Agnes Drive 0,
Apt. 2A in Simpson Bay, Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 8 maart 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
DE
VERENIGING
VAN
EIGENAREN
(ASSOCIATION OF OWNERS) LAS ARENAS
BEACH CLUB, SIMPSON BAY, ten deze
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office
211 ten kantore van BERMAN|KEUNING t, en
gemachtigd de advocaat mr. E.F. Keuning
AR 233/21 – SXM202101526
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 5e januari 2022, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 28e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
BERNARD JEAN-MARIE REYNAUD, met
onbekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 5 april 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
De naamloze vennootschap SIMPSON BAY
ESTATES N.V., gevestigd op Sint Maarten en
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office
211 ten kantore van BERMAN|KEUNING, en
gemachtigd de advocaat mr. L.G.J. Berman
AR 224/21 – SXM202101466
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 5e januari 2022, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Mark John Rabess,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten
en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de
beschikking van 27e december 2021 van de E.
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg,
De rechtspersoon DECRUX GROUP LIMITED,
met onbekende vestigingsplaats op Sint
Maarten
en/of
DECRUX
GROUP
INCORPORATED, gevestigd te Welfare Road
68, Simpson Bay, Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 5 april 2022,
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om
te antwoorden op de vordering van
De naamloze vennootschap SIMPSON BAY
ESTATES N.V., gevestigd op Sint Maarten en
gedomicilieerd aan de Welfare Road # 68, office
211 ten kantore van BERMAN|KEUNING, en
gemachtigd de advocaat mr. L.G.J. Berman
AR 225/21 – SXM202101467
De deurwaarder, Mark John Rabess
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No 2022/32

Ministeriële Beschikking
Van de 05 JAN 2022 , no 2022-32

Besluit van de Minister van Justitie tot verlenging van de aanwijzing van een gebied van
verscherpte handhavig in verband met overlast en crimineel gedrag door overlast
gevende personen;
De Minister van Justitie
Overwegende:
Dat de Ministers van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna: TEVT) en
van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (hierna VSA) vanaf woensdag 5 januari 2022
de Covid-19 maatregelen hebben aangepast, in die zin dat de sluitingstijd van voor het publiek
toegankelijke lokaliteiten zijn beperkt tot 01.00 uur, in verband met de stijging van het aantal
Covid-19 besmettingen;
Dat op 16 juni 20211 een samenscholingsverbod door de Minister van Justitie is afgekondigd om
(groeps)overlast op openbare plaatsen tegen te gaan in de nachtelijke uren na sluiting van de
horeca, welk verbod is verlengd bij besluiten van 8 augustus 20212 en van
19 oktober 20213;
Dat de geldigheid van deze verlenging komt te vervallen met het nieuwe besluit van de Ministers
van TEVT en VSA tot aanpassing van de sluitingstijden;
Dat deze aanpassing onverlet laat dat voorkomen moet worden dat het publiek na sluitingstijd zal
gaan samenscholen op openbare plaatsen;
Dat dit samenscholingsverbod tot dusverre wordt gehandhaafd door preventief en repressief
optreden van de politie ten aanzien van diverse strafbare gedragingen en gebleken is dat dit
optreden effectief is en de overlast beperkt;
Dat het Korps Politie Sint Maarten heeft geadviseerd tot handhaving van het eerdere
samenscholingsverbod om herhaling van de ernstige verstoring van de openbare orde te voorkomen
en een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen;
Dat om deze redenen de eerdere aanwijzing wordt gehandhaafd met aanpassing van de
sluitingstijden.
Gelet op:
- Artikelen 1 en 3 van de Algemene Politiekeur;
- Artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering.

BESLUIT:
Artikel 1
1. De hierna volgende openbare plaatsen aan te wijzen als een (algemeen) overlastgebied
waar de bevoegdheid op grond van artikel 3 van de Algemene Politiekeur kan worden
uitgeoefend;
1

Landscourant jaargang 2021, nummer 14, p. 36
Landscourant jaargang 2021, nummer 18, p. 2
3
Landscourant jaargang 2021, nummer 24, p. 43
2
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2. Het overlastgebied omvat alle voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen, waaronder:
a. Tankstations
b. Parkeerterreinen
c. Sportvelden
d. Schoolpleinen
e. Stranden
3. De opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering,
houden tussen 01.00 en 06.00 uur op voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen
verscherpt strafrechtelijk toezicht op de naleving van het Algemene Politiekeur en treden
streng preventief en streng handhavend op ten aanzien van strafbaar gedrag, in het
bijzonder tegen overtredingen van de Wegenverkeersverordening, de Wapenverordening en
de Opiumlandsverordening door samenscholende personen.
Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en is geldig
gedurende de looptijd van de Regeling van de Ministers van TEVT en VSA, ingaande op 5
januari 2022, tot wijziging van artikel 2 van de Regeling maatregelen en economisch
verkeer COVID-19;
2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant alsook op de officiële website van de
overheid van Sint Maarten en de Facebook-pagina van het Ministerie van Justitie.

Philipsburg, 05 januari 2022
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Anne E. Richardson
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N° 433-21MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE

Overwegende:
Dat dhr. Alfred M. Stoter namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Nederland met
ingang van 1 september 2021 is uitgezonden naar Sint Maarten.
Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
(hierna aangeduid als: Rijkswet Politie).
BESLUIT:
Artikel 1
Dat op grond van artikel 57a en de bevoegdheden in artikel 13 van de Rijkswet Politie die deel
uitmaken van het recherchesamenwerkingsteam en op grond van het Protocol inzake
gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en Nederland, Dhr. Alfred Marius Stoter, Operationeel Specialist E, voor de duur van zijn
opgedragen politietaken te Sint Maarten (1 september 2021 tot en met 1 september 2023) aan te
stellen als buitengewoon agent van politie.
Artikel 2
Mb 396-21B/JUS gedateerd 6 oktober 2021 in te trekken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 26 november 2021.
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson
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N° 538-21MB/JUS

Besluit van de Minister van Justitie houdende benoeming buitengewone agenten van
politie

Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

BESLUIT:
Artikel 1
De volgende medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, worden ingaande 1 januari 2022, tot de
duur van hun tewerkstelling te Sint Maarten, ten behoeve van de ondersteuning van de Koninklijke
Marechaussee voor de uitvoering van een strafrechtelijk onderzoek, aangesteld als buitengewone
agenten van politie en beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet politie
van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
1.
2.

Michaël Nathanaël Agteres-Wachtmeester
Maurice Petrus Johannes Mureau- Wachtmeester

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 30 december 2021.
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking
Rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven beroep
Instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten of een bezwaarschrift indienen bij de minister van Justitie.
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 8 december 2021, nummer
WBN-CM 2021/5, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap,
de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op
het gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
Paragraaf ‘algemeen’ wordt aan de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegevoegd
voorafgaand aan artikel 1 en komt te luiden:
Algemeen
In de RWN wordt in sommige artikelen gesproken over ‘Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten’.
In andere artikelen is dat vervangen door ‘Europees deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten
of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’. In beide gevallen wordt het Koninkrijk als
geheel bedoeld. Dat geldt ook voor soortgelijke terminologie in deze Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
B
Paragraaf 1/6-1-f. Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, HRWN-CM komt te luiden:
6-1-f. Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f
Wettekst: Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt
door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: de meerderjarige
vreemdeling die te eniger tijd het Nederlanderschap of de staat van Nederlands onderdaanniet-Nederlander heeft bezeten en in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tenminste één jaar
toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf heeft tenzij hij het Nederlanderschap heeft
verloren op grond van artikel 15, eerste lid, onder d of e.
Paragraaf 1. Algemeen
Een vreemdeling die een optieverklaring aflegt verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging,
bedoeld in artikel 6, derde RWN, als cumulatief:
–

–
–

hij meerderjarig is: hij moet dus ten minste achttien jaar zijn of voordien gehuwd zijn
(geweest). (Zie voor uitleg van het begrip ’meerderjarige’ de toelichting bij artikel 1, eerste
lid, aanhef en onder b, RWN.) Onder huwelijk wordt hier mede verstaan een in Nederland of
buiten Nederland geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN;
hij op enig moment in het bezit is geweest van de Nederlandse nationaliteit of de staat van
Nederlands onderdaan-niet-Nederlander;
hij op het moment van de bevestiging van de verkrijging gedurende een jaar of langer toelating
voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf in Curaçao of Sint Maarten heeft. Uit artikel 1, eerste lid,
onder g, RWN, volgt dat het moet gaan om toelating als vreemdeling. En uit artikel 1, eerste
lid, onder e, RWN volgt dat een vreemdeling niet (ook) Nederlander kan zijn. Het begrip
‘toelating voor onbepaalde tijd’ houdt in dat de optant in het bezit moet zijn van een
verblijfsrecht met een niet-tijdelijk karakter. Voor een nadere uitleg van dit begrip en de wijze
waarop kan worden beoordeeld of aan dit vereiste wordt voldaan, wordt verwezen naar de
toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN én artikel 8, eerste lid, aanhef en
onder b, RWN. Optant dient zijn rechtmatige verblijf aan de hand van een verblijfsdocument
aan te tonen. Zie voor een uitleg van het begrip ‘hoofdverblijf’ de toelichting bij artikel 1, eerste
lid, aanhef en onder h, RWN. De periode van een jaar toelating voor onbepaalde tijd en
hoofdverblijf moet ‘onafgebroken’ zijn. In deze periode mogen er derhalve geen zogenaamde
‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt tot een onderbreking van de termijn. (Voor
de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 2009 zie hieronder.) Na de
onderbreking begint een nieuwe termijn van een jaar te lopen. Of wordt voldaan aan het
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vereiste van onafgebroken toelating zal de Gouverneur in veel gevallen kunnen afleiden uit het
verblijfsdocument en de gegevens in het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie zoals die
vermeld worden op een bericht omtrent toelating. De Gouverneur zal de autoriteit of ambtenaar
die toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie verzoeken een bericht
omtrent toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent toelating moet worden
afgegeven, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g,
RWN;
hij het Nederlanderschap niet heeft verloren door intrekking van het besluit waarbij het
Nederlanderschap is verleend of verkregen, omdat hij na de totstandkoming van de
naturalisatie of de optie niet al het mogelijke heeft gedaan om zijn oorspronkelijke nationaliteit
te verliezen (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d of e, RWN);
hij het Nederlanderschap niet heeft verloren door intrekking door onze Minister omdat hij dit
Nederlanderschap vóór 1 april 2003 heeft verkregen door naturalisatie die berust op een door
hem gegeven valse verklaring of bedrog dan wel op het verzwijgen van enig voor de
naturalisatie relevant feit (artikel 14, eerste lid, RWN). De intrekking van het Nederlanderschap
van een persoon op grond van artikel 14, eerste lid, RWN werkt niet verder terug dan tot 1
april 2003 (artikel II, eerste lid, RRWN). Op grond van artikel II, tweede lid, RRWN wordt deze
persoon voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN geacht niet het
Nederlanderschap te hebben bezeten en kan dus op grond van dat artikellid niet opteren. Een
persoon wiens Nederlanderschap op grond van artikel 14, eerste lid, RWN ná 1 april 2003 is
ingetrokken, wordt – de intrekking heeft terugwerkende kracht tot het moment van verkrijging
– eveneens geacht niet het Nederlanderschap te hebben bezeten. Ook die persoon kan niet
opteren op grond van het onderhavige artikellid;
er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor
de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Zie hiervoor de
toelichting bij artikel 6, vierde lid RWN en artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN; en
hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van
verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN).

C
Paragraaf 2.2.5/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 2.2.5. (Overige) over te leggen documenten
De Gouverneur die de optieverklaring in ontvangst neemt, verlangt in beginsel van de optant dat hij
gegevens bewijst door middel van documenten. Zie ook artikel 6, vijfde lid, BVVN.
In de optieprocedure wordt zoveel mogelijk gestreefd naar inontvangstneming van optieverklaringen
die worden ondersteund door alle benodigde (bewijs)stukken. Dit is ook in het belang van de optant,
aangezien bij weigering van de bevestiging van de optie, de reeds betaalde optiegelden niet worden
gerestitueerd. Indien de optant een aantal benodigde gegevens niet kan verstrekken, wordt hem
geadviseerd te wachten met het afleggen van de optieverklaring tot het moment dat alle verlangde
gegevens kunnen worden verstrekt. Mocht de optant er echter op staan zijn optieverklaring, ondanks
het niet overleggen van de door de Gouverneur gevraagde documenten af te leggen, dan dient de
Gouverneur de verklaring in ontvangst te nemen.
Om zekerheid te verkrijgen over de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die opteert voor het
Nederlanderschap, moet deze vreemdeling nationaliteit- en identiteitvaststellende documenten
overleggen (zie onder meer artikel 6 BvvN en paragraaf 2.2.5.1 en 2.2.5.3 bij artikel 6, tweede lid,
RWN).
Uit art. 3:2 Awb vloeit voort dat de bevestiging van de optie zo zorgvuldig mogelijk is voorbereid en
genomen. Er bestaat bovendien een rechtsbelang bij het zoveel mogelijk zorgen dat Nederlander
worden plaatsvindt op juiste persoonsgegevens en juiste nationaliteit. Volgens vaste jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het aan verzoeker of optant om zijn
identiteit en nationaliteit aan te tonen en aan de staatssecretaris om te beoordelen of de identiteit en
nationaliteit van de desbetreffende verzoeker of optant met de door hem overgelegde stukken zijn
aangetoond.4 Ook als een optant is vrijgesteld van het documentenvereiste (zie paragraaf 2.2.5.5. bij
artikel 6, derde lid, RWN), kan gerede twijfel aan de gestelde identiteit of nationaliteit daarom een
reden vormen voor afwijzing.
Een optant kan, indien hij verkrijging van het Nederlanderschap door optie beoogt, ruimschoots
voorafgaand aan het starten van de optieprocedure zorg dragen voor verkrijging van de daarvoor
noodzakelijke bewijsstukken, waarmee een geldig nationaal paspoort en een (indien nodig:
gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte zijn bedoeld.
Optanten van wie de nationaliteit onbekend is in de PIVA

4

Zie AbRvS, 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:501
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Indien de nationaliteit van de optant onbekend is in de PIVA, moet hij in beginsel ook een geldig
buitenlands reisdocument (paspoort) (paragraaf 2.2.5.1) en (gelegaliseerde/van apostille voorziene)
buitenlandse akten van de burgerlijke stand, waaronder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene)
buitenlandse geboorteakte zie (paragraaf 2.2.5.3) overleggen.
De optant, die in de PIVA is ingeschreven zonder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene)
buitenlandse geboorteakte te hebben overgelegd, moet bij het afleggen van zijn optieverklaring wel
een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte overleggen. Hij is dan
mogelijk eerder opgenomen in de PIVA met een door hem afgelegde ‘verklaring onder ede of belofte’.
In deze ‘verklaring onder ede of belofte’ heeft de optant zijn geboorteplaats (en daarmee tevens zijn
geboorteland) gemeld. De optant moet, tenzij hij in de optieprocedure – wegens bewijsnood of het
ontbreken van (erkend) centraal gezag in een land – wordt vrijgesteld van de verplichting om zich te
identificeren door middel van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) geboorteakte, in het kader
van de optieprocedure een uit die geboorteplaats afkomstige recente en (gelegaliseerde/van apostille
voorziene) geboorteakte overleggen. Indien de optant verklaart dat hij zijn geboorteakte niet over
kan leggen, moet hij dit met bewijsstukken aantonen, dan wel moet hij aantonen dat hij al het
mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene)
buitenlandse geboorteakte.
De Gouverneur vraagt de optant tevens een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te
overleggen, eventueel op basis van de verkregen buitenlandse geboorteakte. Als de optant stelt
hierover niet te kunnen beschikken, dan verzoekt de Gouverneur betrokkene om met bewijsstukken
aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een geldig buitenlands
reisdocument (paspoort). De Gouverneur beslist uiteindelijk op grond van de door de optant
overgelegde documenten of deze in aanmerking komt voor verkrijging van het Nederlanderschap door
middel van optie.
Optanten afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag
De optant die afkomstig is uit een land zonder (erkend) centraal gezag moet eveneens zijn identiteit
en nationaliteit aantonen. Hiertoe moet de optant documenten overleggen waarover hij de beschikking
heeft, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte. Conform
de‘Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNA-onderzoek
in gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze
documenten worden verzocht. Momenteel is alleen Somalië een land zonder (erkend) centraal gezag.
Voor de vraag of sprake is van een land zonder (erkend) centraal gezag kan de Gouverneur contact
opnemen met de ketenpartnerlijn van de IND.
Optanten, met een reguliere verblijfsvergunning, afkomstig uit niet-erkende staten
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend zijn.
De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij voorbeeld een
geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die uit Abchazië,
Noord-Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen.
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van het
land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de
Gouverneur voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal
paspoort (bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de nieterkende staat afkomstig is.
Staatloze optanten met een reguliere verblijfsvergunning
Vreemdelingen, die in de PIVA zijn opgenomen als staatloos, ‘en die in het bezit zijn van een reguliere
verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een geboorteakte overleggen. Zij
kunnen echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een geboorteakte. Als een
verzoeker volgens de PIVA staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van bewijsnood mede betrokken
wat de oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de aannemelijkheid worden bepaald
of de verzoeker het betreffende document niet kan verkrijgen.
Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen.
D
Paragraaf 2.2/6-4 Toelichting ad artikel 6, vierde lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 2.2 Weigering van de optiebevestiging wegens meervoudige huwelijken
Optanten worden door de RWN impliciet geacht ingeburgerd te zijn; daarom stelt de wet niet expliciet
aan hen een aanvullend inburgeringsvereiste. Wel mag van een optant des te meer worden verwacht
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dat zijn persoonlijke situatie in overeenstemming is met de openbare orde van Curaçao en Sint
Maarten. Op het moment dat hij het Nederlanderschap verkrijgt, is de rechtssfeer van Curaçao en
Sint Maarten volledig op hem van toepassing. Daarmee komt een einde aan de noodzaak van
erkenning van een huwelijk dat naar het recht van Curaçao en Sint Maarten niet zou bestaan. Het is
in strijd met de openbare orde om met meer dan één persoon door het huwelijk verbonden te zijn.
Iemand die met meer dan één persoon door het huwelijk verbonden is, kan derhalve het
Nederlanderschap niet verkrijgen. Er is dan sprake van gevaar voor de civielrechtelijke openbare orde.
De openbare orde van Curaçao en Sint Maarten verzet zich tegen het polygaam gehuwd zijn van
Nederlanders. Het rechtsbeginsel van monogamie komt onder andere tot uiting in artikel 1:33 en
artikel 1:69 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten. Deze artikelen
bepalen respectievelijk dat een man slechts met een vrouw, de vrouw slechts met een man kan zijn
getrouwd en dat een polygaam huwelijk nietig kan worden verklaard.
Erkenning van buiten het Koninkrijk gesloten huwelijken geschiedt in Europees Nederland met ingang
van 1 januari 2012 op grond van artikel 10:27 BW-NL tot en met artikel 10:53 BW-NL. Het beginsel
van monogamie komt ook tot uitdrukking in artikel 10:29 BW-NL. Dit artikel verbiedt het voltrekken
van een polygaam huwelijk in Europees Nederland voor zowel Nederlanders als vreemdelingen.
In geval van het bestaan van meervoudige huwelijken (polygaam gehuwd) is de persoonlijke situatie
van de optant niet in overeenstemming met de civielrechtelijke openbare orde van Curaçao en Sint
Maarten en wordt op die grond de optiebevestiging geweigerd.
De vraag of een optant mogelijk polygaam gehuwd is, doet zich het meest voor bij personen afkomstig
uit islamitische landen die polygamie kennen, alsmede huwelijksontbinding door verstoting. Zie voor
een overzicht van landen met een mogelijke indicatie van de mogelijkheid van polygamie en verstoting
de bijlage bij dit artikellid.
Erkenning van echtscheiding
De vraag of een in het buitenland uitgesproken verstoting in Curaçao en Sint Maarten als rechtsgeldige
ontbinding van het huwelijk kan worden aangemerkt, zal de autoriteit of ambtenaar van Curaçao en
Sint Maarten in beginsel moeten beantwoorden aan de hand van het eigen internationaal en
interregionaal privaatrecht.
Dit recht wordt gevonden in de verdragen waarbij Curaçao en Sint Maarten partij zijn. Daarnaast moet
naar het nationaal internationaal privaatrecht worden gekeken. De Algemene Bepalingen der
Wetgeving van Curaçao, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en eventuele
landsverordeningen die het conflictenrecht op een specifiek terrein regelen zijn in dit kader van belang.
De Wet AB bepaalt dat het burgerlijk recht hetzelfde is voor hen die geen ingezetenen zijn als hen die
ingezetenen zijn van Curaçao (lees: Curaçao en Sint Maarten) en dat de algemene verordeningen,
betreffende de staat en de bevoegdheid der personen de ingezetenen van Curaçao (lees Curaçao en
Sint Maarten) verbinden, ook wanneer zij zich buiten Curaçao (lees: Curaçao en Sint Maarten)
bevinden (het domiciliebeginsel – artikel 5 en 7 Wet AB). Het internationaal privaatrecht kan ten slotte
worden gevonden in rechterlijke uitspraken over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld van de Hoge
Raad).
Als er geen aanknopingspunten in deze rechtsbronnen te vinden zijn, kan gezocht worden naar
aanknopingspunten in het internationaal privaatrecht van landen met een rechtsstelsel vergelijkbaar
met dat van Curaçao en Sint Maarten – bijvoorbeeld het Nederlandse internationaal privaatrecht.
Verstoting
Als de optant de nationaliteit bezit van een land waar polygamie mogelijk is, zal de Gouverneur aan
de hand van de gegevens in de PIVA nagaan of sprake is (geweest) van eerdere huwelijken. Als uit
de PIVA blijkt dat sprake is (geweest) van eerdere huwelijken zal moeten worden onderzocht of de
ontbinding van het huwelijk naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kan worden erkend. Het ligt
op de weg van optant om aan de hand van documenten aan te tonen dat een eerder huwelijk naar
het IPR van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten c.q. interregionaal privaatrecht rechtsgeldig is
ontbonden. De Gouverneur zal bij het afleggen van een optieverklaring aan een optant als hier bedoeld
vragen of er nog sprake is van eerdere huwelijken die niet in de PIVA zijn opgenomen. Als dat het
geval is, zal aan de hand van de door optant overgelegde documenten moeten worden onderzocht of
dat huwelijk is ontbonden op een naar het recht van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten erkende
wijze.
Beoordeling buitenlandse verstotingsakten
Bij de behandeling van een optieverklaring kunnen moeilijkheden worden ondervonden die vaak
verband houden met de beoordeling door ambtenaren van de PIVA van buitenlandse verstotingsakten.
Het kan daarbij voorkomen dat de ongeldigheid van een verstoting jaren na inschrijving in de PIVA
alsnog aan de betrokken persoon moet worden tegengeworpen. Het kan dan voor hem moeilijk zijn
na zo’n lange tijd nog een bewijs van de rechtsgeldige verstoting van de vrouw te verkrijgen. De
Gouverneur moet echter steeds de geldigheid van een eenzijdige verstoting aan de hand van het IPR
van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten toetsen. Daartoe worden hier enige richtlijnen gegeven.
Richtlijnen voor de beoordeling van de geldigheid van een eenzijdige verstoting
Een ontbinding van het huwelijk die uitsluitend door een eenzijdige verklaring van één van de
echtgenoten tot stand is gekomen wordt in Curaçao en Sint Maarten erkend als:

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2022, nummer 01

Datum: 07 Januari 2022
Pagina

| 63

1. er, conform het nationale recht van één van de echtgenoten, een verstotingsakte is opgemaakt
en gehomologeerd in het land van herkomst of een ander land dat de verstoting kent. De
verstotingsakte mag niet zijn opgemaakt door een consulaat van het land van herkomst. Is dit
het geval, dan is geen geldige verstoting tot stand gekomen. Verklaart het consulaat dat een
akte in het land van herkomst is opgemaakt, dan is dit onvoldoende bewijs; én
2. de ontbinding ter plaatse waar zij geschiedde rechtsgevolgen heeft; met andere woorden de
verstoting moet onherroepelijk zijn, hetgeen moet zijn aangetoond met stukken van –
bijvoorbeeld – een rechtbank; én
3. de andere echtgenoot heeft uitdrukkelijk of stilzwijgend ingestemd met de verstoting of zich
erbij neergelegd. Dit blijkt slechts in incidentele gevallen uit de verstotingsakte.
De instemming of berusting van de vrouw kan wel worden afgeleid uit onder meer de volgende
omstandigheden:
●
●
●
●

●
●

●

de vrouw heeft zelf om inschrijving van de verstotingsakte in de BRP, PIVA of de
bevolkingsregistratie gevraagd, of zij heeft verzocht om op haar Nederlandse huwelijksakte
een latere vermelding betreffende de huwelijksontbinding te plaatsen;
de vrouw is blijkens een huwelijksakte – of een ander officieel document – hertrouwd. N.B. Een
islamitische vrouw mag zelf geen polygaam huwelijk aangaan;
na de verstoting zijn uit de vrouw natuurlijke kinderen geboren, hetgeen blijkt uit het feit dat
deze kinderen in de buitenlandse geboorteakte onder haar naam, althans niet onder de naam
van de gewezen echtgenoot, staan vermeld;
de man heeft een document overgelegd, waaruit blijkt dat de vrouw instemt met de verstoting.
Het enkele feit dat de vrouw aanwezig was bij de verstoting of homologatie dan wel daarbij
was opgeroepen, is onvoldoende reden om haar instemming aan te nemen. De handtekening
van de vrouw dient te zijn gelegaliseerd door een autoriteit van het land waar de vrouw de
verklaring heeft afgelegd (eventueel kan – ter vergelijking met de handtekening op de
verklaring van instemming – een kopie van de handtekening van de vrouw in haar paspoort
worden meegestuurd). Een verklaring van de vrouw dat zij op de hoogte is van de verstoting
is in dit verband overigens onvoldoende;
de man is hertrouwd ten overstaan van een Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand.
In dit geval wordt ervan uitgegaan dat die ambtenaar de verstoting op geldige grond heeft
erkend;
de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw om verstoting heeft verzocht én voor die verstoting
is een vergoeding (‘khul’) aan de man toegezegd. Die vergoeding kan bijvoorbeeld blijken uit
de omstandigheid dat zij afstand heeft gedaan van bepaalde rechten die zij gewoonlijk na de
verstoting heeft, zoals het recht op betaling van het restant van de bruidsgift (‘mahr’ of ‘sadaq’
geheten), het recht op alimentatie, zij kan de feitelijke zorg voor de kinderen aan de man
hebben overgedragen, zij kan ook verplichtingen op zich hebben genomen, zoals de betaling
van het onderhoud van de kinderen. In geval van een ‘khul’ is de verstoting steeds
onherroepelijk. In vertalingen van verstotingsakten wordt de verstoting (‘talaq’) soms ten
onrechte vertaald met ‘echtscheiding’ of ‘divorce’. Of er sprake is van een rechterlijke
ontbinding van het huwelijk zal uit de inhoud van de akte, maar niet uit het enkele woord
‘echtscheiding’ of ‘divorce’ moeten blijken;
de verstotingsakte vermeldt dat de vrouw, optredend als vertegenwoordiger van de man,
zichzelf verstoot.

De hierboven gegeven criteria zijn uiteraard vatbaar voor rechterlijke toetsing. De hierboven
genoemde lijst van omstandigheden, waaruit de instemming of de berusting blijkt, is niet limitatief.
Er kunnen andere feitelijke omstandigheden zijn die er mede op wijzen dat de vrouw zich bij de
verstoting heeft neergelegd.
Met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde documenten afkomstig van buiten het Koninkrijk
geldt ook hier dat deze pas na legalisatie of voorzien van een apostille in het rechtsverkeer van
Curaçao en Sint Maarten kunnen worden gebruikt en geaccepteerd (zie toelichting op artikel 6, derde
lid RWN, paragraaf 2.2.5.4).
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Bijlage
Landen waar polygamie en/of verstoting mogelijk is (geactualiseerd per 1 januari 2022)
Kent
polygami
e

Polygamie Kent geen Polygamie Verstoting
alleen
polygamie onbekend (talaq)
voor
mogelijk
moslims

Geen
verstotin
g

Verstoting
onbekend

Afghanistan

x

x

Algerije

x

x

Bahrein

x

x

Bangladesh

x

x

Benin

x

x

Botswana

x

x

Brunei

x

Burkina Faso

x

Centraal
Afrikaanse
Republiek

x

x
x

China

x

Congo
(Brazzaville)

x

Djibouti

x

Egypte
Equatoriaal
Guinea

x

x
x
x

x

x

x

Eritrea

x
x

Ethiopië

x

Gabon

x

Gambia

x
x
x

x

x

Ghana

x

Guinee
(Conakry)

x

x

Guinee Bissau x

x

India

x

x

Indonesië

x

Irak

x

x
x
x

Iran

x

x

Israël

x

x

Ivoorkust

x

x

Jemen

x

x

Jordanië

x

x

Kameroen

x

x

Kenia

x

x

Koeweit

x

Libanon

x
x

x
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Liberia

x

Libië

x

Maleisië

x
x
x

x

Malediven

x

x

Mali

x

Marokko

x

x

Mauritanië

x

x

x

Mongolië

x

x

Myanmar

x

x

Niger

x

x

Nigeria

x

x

Oeganda

x

x

Oman

x

x

Pakistan

x

x

Palestijnse
gebieden
(West-bank
en Gaza)

x

x

Qatar

x

Rusland

x

Saudi-Arabië

x

x

Senegal

x

x

Sierra Leone

x

Singapore

x

Soedan
Somalië

x
x

x
x
x

x

x

Sri Lanka

x
x

Suriname

x
x

Syrië

x

Tanzania

x

Togo

x

Tsjaad

x

x
x
x
x
x

Tunesië

x

x

Turkije

x

x

Ver. Arab.
Emiraten

x

x

Zambia

x

x

Zuid-Afrika

x

x

Zuid-Soedan

x

x

E
Paragraaf 3.5/7 Toelichting algemeen, HRWN-CM komt te luiden:
paragraaf 3.5. Over te leggen documenten
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Het verzoek om naturalisatie moet zoveel mogelijk worden ondersteund door (bewijs)stukken. De
Gouverneur kan van de verzoeker verlangen dat hij gegevens bewijst door middel van documenten
(artikel 31, vijfde lid, BvvN). Volledigheid van de stukken is ook in het belang van de verzoeker,
aangezien in geval van afwijzing van het verzoek om naturalisatie de naturalisatiegelden niet worden
gerestitueerd. Indien de verzoeker een aantal benodigde gegevens of vereiste documenten niet kan
verstrekken, wordt hem geadviseerd te wachten met de indiening van het verzoek tot het moment
waarop alle vereiste gegevens en documenten kunnen worden verstrekt. Mocht verzoeker er toch op
staan om zijn verzoek in te dienen, ondanks het niet overleggen van de door de Gouverneur gevraagde
documenten of het niet voldoen aan de voorwaarden voor naturalisatie, dan neemt de Gouverneur
het verzoek in ontvangst. De Gouverneur kan in dit geval verlangen dat de verzoeker een verklaring
ondertekent als opgenomen in model 2.21.
Om zekerheid te verkrijgen over de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die door naturalisatie
het Nederlanderschap wil verkrijgen, overlegt deze vreemdeling nationaliteit en
identiteitvaststellende documenten (zie onder meer artikel 31 BvvN en paragraaf 3.5.1 en 3.5.3
hierna).
Naast het zo goed mogelijk toepassen van de nationaliteitsbepalingen vloeit uit art. 3:2 Awb voort dat
het naturalisatiebesluit zo zorgvuldig mogelijk is voorbereid en genomen. Er bestaat bovendien een
rechtsbelang bij het zoveel mogelijk zorgen dat naturalisatie tot Nederlander plaatsvindt op juiste
persoonsgegevens en juiste nationaliteit. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State is het aan verzoeker of optant om zijn identiteit en
nationaliteit aan te tonen en aan de staatssecretaris om te beoordelen of de identiteit en nationaliteit
van de desbetreffende verzoeker of optant met de door hem overgelegde stukken zijn aangetoond. 5
Ook als een verzoeker is vrijgesteld van het documentenvereiste (zie paragraaf 3.5.5. bij artikel 7
RWN), kan gerede twijfel aan de gestelde identiteit of nationaliteit daarom een reden vormen voor
afwijzing.
De vreemdeling kan, indien hij verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie beoogt,
ruimschoots voorafgaand aan het starten van de naturalisatieprocedure zorg dragen voor verkrijging
van de daarvoor noodzakelijke bewijsstukken, waarmee een geldig nationaal paspoort en een (indien
nodig: gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte zijn bedoeld.
Verzoekers van wie de nationaliteit onbekend is in de PIVA
Indien de nationaliteit van de verzoeker onbekend is in de PIVA, moet hij in beginsel ook een geldig
buitenlands reisdocument (paragraaf 3.5.1) en (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse
akten van de burgerlijke stand, waaronder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse
geboorteakte (zie paragraaf 3.5.3) overleggen.
De verzoeker die in de PIVA is ingeschreven zonder daarbij een (gelegaliseerde/van apostille
voorziene) buitenlandse geboorteakte te hebben overgelegd, moet bij de indiening van zijn verzoek
om naturalisatie een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte overleggen.
Hij is dan mogelijk eerder opgenomen in de PIVA met een door hem afgelegde ‘verklaring onder ede
of belofte’. In deze ‘verklaring onder ede of belofte’ heeft verzoeker zijn geboorteplaats (en daarmee
tevens zijn geboorteland) gemeld. Verzoeker moet, tenzij hij ook in de naturalisatieprocedure -wegens
bewijsnood of het ontbreken van (erkend) centraal gezag in een land- blijft vrijgesteld van de
verplichting om zich te identificeren door middel van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene)
geboorteakte, in het kader van de naturalisatieprocedure een uit die geboorteplaats afkomstige
recente en (gelegaliseerde/van apostille voorziene) geboorteakte overleggen. Indien de verzoeker
verklaart dat hij zijn geboorteakte niet kan overleggen, toont hij dit met bewijsstukken aan, dan wel
toont hij aan dat hij al het mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een
(gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte. Indien de verzoeker niet de
gevraagde (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte en geen bewijsstukken
overlegt, informeert de Gouverneur de verzoeker dat de IND alsnog zal vragen om een
(gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte te overleggen.
De Gouverneur vraagt de verzoeker tevens een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te
overleggen, eventueel op basis van de verkregen buitenlandse geboorteakte, dan wel vraagt de
Gouverneur de verzoeker om met bewijsstukken aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan
om in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort). Indien de verzoeker
geen paspoort en geen bewijsstukken overlegt, informeert de Gouverneur de verzoeker dat de IND
alsnog zal vragen om een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te overleggen.
Verzoekers afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag
De verzoeker die afkomstig is uit een land zonder (erkend)centraal gezag, moet eveneens zijn
identiteit en nationaliteit aantonen. Hiertoe overlegt de verzoeker documenten waarover hij de
beschikking heeft, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte.
5

Zie AbRvS, 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:50
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Conform de ‘Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNAonderzoek in gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze
documenten worden verzocht. Momenteel is alleen Somalië een land zonder (erkend) centraal gezag.
Voor de vraag of sprake is van een land zonder (erkend) centraal gezag kan de Gouverneur contact
opnemen met de ketenpartnerlijn van de IND.
Reguliere verzoekers afkomstig uit niet-erkende staten
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend zijn.
De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij voorbeeld een
geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die uit Abchazië,
Noord-Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen.
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van het
land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de IND
voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal paspoort
(bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de niet-erkende
staat afkomstig is.
Staatlozen met een reguliere verblijfsvergunning
Vreemdelingen, van wie is vastgesteld dat zij als staatloos moeten worden aangemerkt, en die in het
bezit zijn van een reguliere verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een
geboorteakte overleggen. Zij kunnen echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een
geboorteakte. Als een verzoeker vastgesteld staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van
bewijsnood mede betrokken wat de oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de
aannemelijkheid worden bepaald of de verzoeker de betreffende documenten niet kan verkrijgen.
Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen.
F
Paragraaf 3.1/8-1-d Toelichting ad artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 3.1. Polygamie
Over polygamie (of bigamie) kan worden opgemerkt dat er sprake is van opneming in de samenleving
van Curaçao en Sint Maarten wanneer verzoeker zijn situatie in overeenstemming heeft gebracht met
de in Curaçao en Sint Maarten geldende rechtsbeginselen, waaronder dat van monogamie.
Het rechtsbeginsel van monogamie komt onder andere tot uiting in artikel 1:30 BW-NA en artikel 1:69
BW-NA. Deze artikelen bepalen respectievelijk dat een man slechts met een vrouw, de vrouw slechts
met een man kan zijn gehuwd en dat een polygaam huwelijk nietig kan worden verklaard. Het beginsel
van monogamie komt ook tot uitdrukking in artikel 10:19 BW-NL. Dit artikel verbiedt het voltrekken
van een polygaam huwelijk in Europees Nederland voor zowel Nederlanders als vreemdelingen.
De openbare orde van Curaçao en Sint Maarten verzet zich dan ook tegen het voortbestaan of het
aangaan van een polygaam huwelijk van een vreemdeling op het moment waarop deze het
Nederlanderschap heeft verkregen. Onder inburgering valt dus ook dat verzoeker slechts met één
persoon door het huwelijk verbonden kan zijn.
Als een verzoeker zich niet wenst te conformeren aan de in Curaçao en Sint Maarten geldende
fundamentele rechtsbeginselen, is hij eigenlijk niet voldoende ingeburgerd. Bovendien is zijn situatie
dan niet in overeenstemming met de civielrechtelijke openbare (rechts)orde van Curaçao en Sint
Maarten (zie bij artikel 6 en 9 RWN).
De vraag of een verzoeker monogaam is, doet zich het meest voor bij personen afkomstig uit
islamitische landen die polygamie kennen, alsmede huwelijksontbinding door verstoting. Zie voor een
overzicht van landen met een mogelijke indicatie van de mogelijkheid van polygamie en verstoting:
bijlage 1 bij paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 6, vierde lid RWN.
Artikel 10:29 BW-NL geeft onder meer aan dat een in het buitenland uitgesproken verstoting in
Europees Nederland slechts dan als een rechtsgeldige ontbinding van het huwelijk wordt aangemerkt,
eerst dan naar Europees Nederlands recht erkend kan worden, als de verstoting onherroepelijk is en
de vrouw hiermee (uitdrukkelijk of stilzwijgend) heeft ingestemd of zich erbij heeft neergelegd, door
middel van bijvoorbeeld een bewijs van verstotingshandeling (waaruit de instemming van de vrouw
kan worden afgeleid), een bewijs van instemming of berusting, een bewijs dat de ex-echtgenote
hertrouwd is of een huwelijksakte van de man betreffende een huwelijk gesloten ten overstaan van
de ambtenaar van de burgerlijke stand in Europees Nederland. Als bewijs dat een polygaam huwelijk
niet meer in stand is dient uiteraard ook de overlijdensakte van de verstoten vrouw. Verstotingen van
vóór de inwerkingtreding van artikel 10:27 BW-NL tot en met 10:53 BW-NL worden analoog
behandeld.
Als verzoeker de nationaliteit bezit van een land waar polygamie mogelijk is, zal de Gouverneur aan
de hand van de gegevens in de PIVA nagaan of er sprake is (geweest) van eerdere huwelijken. Als uit
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de PIVA blijkt dat sprake is (geweest) van eerdere huwelijken zal onderzocht moeten worden of de
ontbinding van het huwelijk naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kan worden erkend. Het ligt
op de weg van de verzoeker om aan de hand van documenten aan te tonen dat een eerdere echtgenote
heeft ingestemd met de verstoting. Zo is de omstandigheid dat de verstoting lang geleden heeft
plaatsgevonden geen reden om aan te nemen dat de vrouw stilzwijgend heeft ingestemd met de
verstoting43. De Gouverneur zal bij de indiening van het verzoek aan een verzoeker als hier bedoeld
vragen of er nog sprake is van eerdere huwelijken die niet in de PIVA zijn opgenomen (zie model 2.1).
Als dat het geval is zal aan de hand van de door verzoeker overlegde documenten onderzocht moeten
worden of dat huwelijk is ontbonden op een naar het recht van Curaçao en Sint Maarten erkende
wijze.
G
Paragraaf 3/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN-CM komt te luiden:
paragraaf 3. Uitzonderingscategorieën
Niet alle verzoekers zijn verplicht om afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit(en). In
artikel 9, derde lid, RWN wordt een viertal uitzonderingen genoemd. Daarnaast zijn er vreemdelingen
van wie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij afstand doen van hun oorspronkelijke
nationaliteit(en) (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN). Samengevat komt het erop neer dat
de hieronder genoemde categorieën verzoekers geen afstand hoeven te doen van hun oorspronkelijke
nationaliteit:
1. de verzoeker die door de naturalisatie tot Nederlander zijn oorspronkelijke nationaliteit
automatisch verliest;
2. de verzoeker die onderdaan is van een staat die niet toestaat dat afstand van die nationaliteit
wordt gedaan;
3. de verzoeker die volgens de wetgeving van het land waarvan hij de nationaliteit bezit eerst
afstand van die nationaliteit kán doen nadat hij is genaturaliseerd. Na de totstandkoming van
de naturalisatie dient de verzoeker wél afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
4. de verzoeker die voor het doen van afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit een zodanig
hoog bedrag moet betalen dat hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
5. de verzoeker die door het doen van afstand vermogensrechtelijke rechten zal verliezen,
waardoor hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
6. de verzoeker die eerst afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit kan doen, nadat hij in het
land waarvan hij de nationaliteit bezit zijn militaire dienstplicht heeft verricht of deze heeft
afgekocht;
7. de verzoeker van wie niet kan worden verlangd dat hij contact opneemt met de autoriteiten
van de staat waarvan hij de nationaliteit bezit;
8. de verzoeker die bijzondere en objectief waardeerbare redenen heeft om geen afstand te doen
van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
9. de verzoeker die onderdaan is van een staat welke niet door Nederland wordt erkend;
10. de verzoeker die onderdaan is van een staat die partij is bij het zogenaamde Tweede Protocol
(zie hierna);
11. de verzoeker die is geboren in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en daar zijn
hoofdverblijf heeft ten tijde van het indienen van het verzoek om naturalisatie;
12. de verzoeker die is gehuwd met een Nederlander;
13. de verzoeker die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is erkend als vluchteling.
Hieronder worden de uitzonderingscategorieën 1 tot en met 9 toegelicht. De overige vier categorieën
worden behandeld bij artikel 9, derde lid, RWN.
H
Paragraaf 2.2/10 Toelichting algemeen, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 2.2. Humanitaire redenen
–

pleegkind dat niet deelt in de verkrijging van het Nederlanderschap door of niet deelt in de
verlening van het Nederlanderschap aan de pleegouder(s) waardoor het kind ten opzichte van
de eigen kinderen van de pleegouder(s), die wel meedelen, in een uitzonderingspositie komt
te verkeren. De uitzonderingspositie ontstaat dus als gevolg van het feit dat de pleegouder(s)
en de eigen kinderen daarvan de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of naturalisatie
en het pleegkind als enige ‘buiten de boot’ valt. Met pleegkind wordt hier bedoeld een
buitenlands pleegkind dat in een pleeggezin (dus niet in een verzorgingsinrichting) wordt
verzorgd en opgevoed in zodanige omstandigheden dat de pleegouder of pleegouders feitelijk
de plaats van de ouders innemen. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een
kind dat in het gezin van een familielid, zoals een grootouder, een oom of tante, een oudere
broer of zus, een neef of nicht wordt verzorgd en opgevoed. Het kind kan ook met het oog op
adoptie in dat gezin verblijven. Er moet sprake zijn van een bestendige relatie tussen pleegkind
en pleegouder(s). Naar analogie van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN is in dit
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kader dan ook noodzakelijk dat het pleegkind ten minste drie jaren vóór het indienen van het
verzoek om naturalisatie krachtens een Nederlandse rechterlijke beslissing onder het gezag
van (één van) de pleegouder(s) is komen te staan en dat het pleegkind na het instellen van
het gezag ononderbroken door de pleegouder(s) is verzorgd en opgevoed. Pleegkinderen, die
een bestendige relatie hebben met hun pleegouder(s) maar onder het gezag te staan van een
voogdij-instelling, zoals bijv. in Nederland de Stichting NIDOS, worden in dit verband
gelijkgesteld aan kinderen die onder het gezag staan van (één van) de pleegouder(s). De
voogdij (het gezag) moet dan wel berusten bij de rechtspersoon, die de minderjarige bij de
pleegouder(s) heeft geplaatst die voornemens is/zijn een verzoek om naturalisatie in te dienen.
Ook in dit geval moet tussen pleegouder(s) (niet-voogden) en minderjarige sprake zijn van
een bestendige pleegrelatie. Een onafgebroken periode van ten minste drie jaar verzorging en
opvoeding na het instellen van de voogdij is daarvoor een redelijke indicatie.
De voogdij-instelling kan ten behoeve van het pleegkind een separaat artikel 10 verzoek
indienen. Dit zal dan in samenhang met het artikel 10 verzoek van de pleegouder(s)/nietvoogden)
worden
beoordeeld.
Aan het pleegkind zal het Nederlanderschap slechts worden verleend indien tevens wordt
voldaan aan de voorwaarden voor medeverkrijging dan wel medeverlening die zouden gelden
in de situatie dat het pleegkind een eigen kind van de pleegouder zou zijn (artikel 6, achtste
lid, RWN en artikel 11, tweede en derde lid, RWN. Die voorwaarden gelden immers ook voor
de eigen kinderen van de pleegouder. Onder de voorwaarden die de Rijkswet in de artikelen 6
en 11 stelt, valt tevens de voorwaarde dat sprake is van het gelijktijdig en gezamenlijk indienen
van het naturalisatieverzoek van de pleegouder(s), ingediend mede ten behoeve van de eigen
kinderen, en het naturalisatieverzoek van het pleegkind;
tijdens de optie/naturalisatieprocedure overlijdt de ouder (of overlijden de ouders) die een
optieverklaring heeft (hebben) afgelegd dan wel om naturalisatie heeft (hebben) verzocht en
daarvoor ook in aanmerking zou(den) zijn gekomen, waardoor het kind niet meer kan delen in
de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Het kind moet voldoen aan de
voorwaarden voor medeverkrijging dan wel medeverlening die bij leven van de ouder(s)
hadden gegolden.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2022.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant
van Sint Maarten worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 8 december 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

J.W.H.M. Beaujean
directeur-generaal Migratie
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TOELICHTING
ALGEMEEN
Met dit wijzigingsbesluit worden beleidswijzigingen, correcties en verduidelijkingen aangebracht in de
handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik
in Curaçao en Sint Maarten, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in hogere of aanpalende wet- en
regelgeving, jurisprudentie of vragen vanuit de uitvoeringspraktijk.
ARTIKELSGEWIJS
A
In de uitvoering worden soms vragen gesteld over het verschil in terminologie in de RWN met
betrekking tot de vermelding van ‘Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten’ en van het ‘Europees
deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius
en Saba’.
In de RWN is nog niet op alle plekken de juiste terminologie doorgevoerd om het gehele Koninkrijk
aan te duiden (‘Europees deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba’).
Om eventuele verwarring en verdere vragen te voorkomen is in een nieuwe algemene paragraaf
voorafgaand aan de toelichting op artikel 1 uitleg gegeven over het gebruik van deze terminologie.
B
In paragraaf 1 bij de toelichting op artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f HRWN-CM is de start van
de termijn van toelating verduidelijkt. De termijn start bij de toelating als vreemdeling en niet bij
verblijf als Nederlander. Dat betekent, dat als een optant naast een vreemde nationaliteit ook beschikt
over de Nederlandse nationaliteit er niet gesproken kan worden van een termijn van toelating vanwege
het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
C
De bestaande regel dat een optieverklaring of een naturalisatieverzoek bij gerede twijfel aan de
gestelde persoonsgegevens of nationaliteit kan worden afgewezen, waarnaar bijvoorbeeld door de
Staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2021 (kenmerk 3306851) wordt
verwezen, was nog niet eerder opgenomen in de Handleiding en wordt nu volledigheidshalve
opgenomen in paragraaf 2.2.5 bij de toelichting op artikel 6, derde lid, RWN en paragraaf 3.5 bij de
toelichting op artikel 7 RWN.
D, E, F
De IND heeft op basis van openbare bronnen onderzoek gedaan naar het voorkomen van polygamie
en verstoting in diverse landen. Op basis van dit onderzoek is de lijst per 1 januari 2022 gewijzigd
voor: Benin, Eritrea, Ethiopië, Equatoriaal Guinee, Guinee (Conakry), India, Iran, Ivoorkust, Jemen,
Jordanië, Myanmar, Niger, Palestijnse gebieden, Rusland, Syrië, Tsjaad en Zambia. Bovendien is Togo
aan de tabel toegevoegd. Het vermelden op de lijst geeft mogelijke indicaties voor het voorkomen
van polygamie en verstoting. De tekst van paragraaf 2.2 bij artikel 6.4 RWN en de tabel in de bijlage
(Landen waar polygamie en/of verstoting mogelijk is) zijn hierop aangepast.
Verder is de bijlage bij artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN komen te vervallen, omdat deze
ook al is opgenomen als bijlage bij paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 6, vierde lid RWN.
In de tekst van paragraaf 3.3 bij de toelichting op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d RWN is een
verwijzing gemaakt naar de bijlage bij paragraaf 2.2 op de toelichting op artikel 6, vierde lid RWN.
G
In 2010 is artikel 9, derde lid, RWN aangepast en worden er in dat artikel vier uitzonderingen
genoemd. Paragraaf 3 bij de toelichting op artikel 9, derde lid, RWN in deze Handleiding was hier
echter nog niet op aangepast. Deze omissie is nu hersteld.
H
In de praktijk is gebleken dat er wel eens verwarring bestaat over de vraag of het naturalisatieverzoek
van de pleegouder enkel gelijktijdig ingediend moet worden met het pleegkind en dat het niet
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uitmaakt, wanneer het naturalisatieverzoek van de eigen kinderen wordt ingediend.
Voorwaarde is in deze situatie altijd geweest dat het naturalisatieverzoek van de pleegouder(s) mede
is ingediend ten behoeve van de minderjarige eigen kinderen én dat het naturalisatieverzoek van
pleegkind gelijktijdig en gezamenlijk is ingediend.
Om deze mogelijke verwarring te voorkomen is aan paragraaf 2.2 bij de toelichting op artikel 10, RWN
de zinsnede toegevoegd dat het naturalisatieverzoek van de pleegouder(s) ingediend moet zijn mede
ten behoeve van de eigen kinderen.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
directeur-generaal Migratie
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Covid-19 Health and Safety Guidelines
The purpose of these guidelines is to encourage business owners to be self-regulatory in order to
mitigate the spread of the virus to maintain a safe working environment for staff and patrons.
Basic measures

Mask wearing ( preferred surgical or N95 masks)

Hand washing with soap and water for a minimum of 20 seconds or sanitizing with solution
containing 70% minimum alcohol.

Social distancing of 1.5 meters

Ensure proper ventilation and ventilation systems where air circulates when indoors

Knowing your status by getting tested at the local labs, including approved self-tests sold by
local pharmacies

Vaccination against the Covid-19. All persons whom are eligible to receive vaccine, including
the booster dose should visit CPS or call 914 for more information. Booster dose can be
taken three months after receiving the second dose.
Workplace / Indoor venues and businesses
For example banks, law firms, accounting firms, consulting firms, insurance companies,
government offices, churches, gyms, hair salons, barbershops, cinemas, theaters, supermarkets,
nightclubs ect.

Follow basic measures

Sanitization stations should be made available to visitors

Temperature checks upon entry to establishment

Employees that have tested positive for Covid-19 must remain in isolation for the period
advised by CPS

Employees with symptoms associated with Covid-19 including and the flu/cold must report
this to the institution and remain at home and report to their physician

If an employee gets sick at work, send them home immediately, following cleaning and
disinfect of surfaces

Staggered breaks and shifts where possible

Encourage digital transactions and cashless payments where applicable

Employers can request periodic Covid-19 testing of employees (AB 2021 no. 44)

Patrons/ visitors should be limited to 50%

Visitors to restaurants and nightclubs should be masked unless consuming food and
beverage

Nightclubs can request proof of negative Covid-19 test upon entry to establishment
Large scale events:

Events will be cancelled until further notice
Night time business curfew
Business curfew has been restricted from January 5th, 2022 in a phased approach, this restriction
will be enforced until further notice and will be adjusted accordingly.
Phase 1:
4 - 7 hospitalizations (20%), business hours scale back to 1:00 AM.
If hospitalization should later decrease to less than four (4) patients for a period of two weeks then
the time would be reverted.
Phase 2:
8 or more hospitalizations (40%), business hours scale back to 11:00 PM.
If hospitalizations should decrease to less than eight (8) patients for a period of two weeks then the
time would be adjusted accordingly.
Travel restrictions:
Effective January 1, 2022, all countries will be classified as very high risk until further notice with
Covid-19 test requirements.
Based on the vaccination status:
fully vaccinated with booster shot received. Booster shot should be at least 2 weeks old and not
exceed 9 months since administered: no covid-19 test required
- fully vaccinated 18 years and older without booster shot: 48 hrs. rt-PCR or 24 hr. Ag test required
- fully vaccinated older than 5 years and younger than 18 years without booster shot: no covid-19
test required
- non -vaccinated: 48 hrs. rt-PCR test only
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

October 2021
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Claims on deposit money banks
Current account balances

Claims on other sectors
Other assets

Difference
compared to
31-Oct-21
30-Sep-21

4,460.3
1,331.3
3,129.0
0.0

-15.4
19.8
-35.2
0.0

601.3

-0.1

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

269.1
269.1

8.3
8.3

3,557.0

-41.2

Currency in circulation

547.1

6.6

147.8
110.9
34.7
1.7
0.4

-12.8
-19.8
7.0
0.0
0.0

2,664.2
913.5
271.0
1,479.7

-37.4
-45.9
0.0
8.4

197.9
139.1
58.7

2.5
4.8
-2.4

1,235.6

17.4

Domestic liabilities

273.3
0.0
273.0
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

0.0
0.0

0.0
0.0

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

328.0
328.0

-0.4
-0.4

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

5,061.6

-15.5

Difference
compared to
31-Oct-21
30-Sep-21

Total liabilities

5,061.6

-15.5

During the month of October 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.8.4 million due to the higher
base amount6 upon which it is calculated. Furthermore, on the weekly auctions of certificates of deposit
(CDs), the banks only subscribed for the maturing amounts of CDs. As a result, the amount of
outstanding CDs remained unchanged.
Base money7 dropped by NAf.39.3 million due to a decline in the current account balances of the
commercial banks (NAf.45.9 million), moderated by a slight increase in currency in circulation (NAf.6.6
million). The decrease in the current account balances was primarily the result of the net purchase of
foreign exchange by the commercial banks from the Bank and the increase in the required reserves.
In addition, the transfers by the Postspaarbank N.V. (PSB Bank) from its accounts at the commercial
banks towards its account at the Bank contributed to the decrease in the current account balances.
By contrast, the transfers from the government of Sint Maarten and a pension fund from their accounts
at the Bank towards their accounts at the commercial banks moderated the decline in this item. Also,
Gi-Ro Settlement Holding (GSH N.V.) transferred funds towards Girobank N.V. regarding the windingup of this institution.
Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.8.3 million mainly as a result of
an increase in the deposits of the Dutch Ministry of Interior Affairs and Kingdom Relations (BZK) and
an international financial institution placed under the emergency rule. Moreover, the transactions
carried out by the commercial banks in Bonaire towards their accounts at the Bank contributed to the
increase. The increase in the deposits of the Ministry of BZK was caused by the payment of interest
on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State, moderated by the
payment of liquidity support to the government of Sint Maarten due to the COVID-19 crisis. However,
the decline in the deposits of the Dutch Ministry of Finance related to the payments to the public
pension fund of Curaçao (APC) and the public pension fund of Sint Maarten (APS) regarding annuity
loans taken over under the debt relief program that are held in the portfolios of these pension funds
moderated the increase in the item “Liabilities to non-residents”. Also, the deposits of the Central
Bank of Aruba at the Bank dropped.

6
7

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.12.8 million due to a decrease
in the deposits of Curaçao (NAf.19.8 million), moderated by a rise in the deposits of Sint Maarten
(NAf.7.0 million). The decrease in the deposits of Curaçao was mainly the result of the interest
payments on bonds held by the Dutch State. However, the transfer of the license fees collected by
the Bank over the month of September 2021 moderated the drop in the deposits of Curaçao.
Meanwhile, the deposits of Sint Maarten increased mainly because of the liquidity support received
from the Netherlands. However, the increase in deposits was moderated by the payment of interest
to the Dutch State and transfers of funds to its accounts at the commercial banks.
The item “Liabilities to other sectors” increased by NAf.2.5 million due largely to the funds received
by APC from the Dutch Ministry of Finance. Also, the transfers by PSB Bank from its accounts at the
commercial banks towards its account at the Bank contributed to the increase. The transfers of funds
by a financial institution placed under the emergency rule and a pension fund abroad and towards
their accounts at the commercial banks, and the transfers by GSH N.V. towards Girobank N.V.
moderated, however, the increase in this item.
On the assets side of the balance sheet, the item “Official reserves” dropped by NAf.35.2 million due
mainly to the net purchase of foreign exchange by the commercial banks from the Bank. The decrease
was mitigated, however, by the transfers of funds from abroad by an international financial institution
placed under the emergency rule and a pension fund.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.19.8 million due to
the higher market value on the balance sheet date compared to the end of September 2021. The
increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to
the higher market value of the gold stock.
Willemstad, December 14, 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

