LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2021, nummer 04

Datum 19 februari 2021

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Aankondigingen, Oproepingen, Echtscheiding, Liquidatie en Opheffing Faillissement

2

Landsbelsuit van de Gouverneur m.b.t. benoemingen van de Electorale Raad

29

Landsbesluiten van de Gouverneur m.b.t. benoemingen van leden voor de SociaalEconomische Raad

30

Landsbesluiten van de Gouverneur m.b.t. aanwijzingen van toezichthouders met de
bijbehorende Ministeriële Beschikkingen

45

Landsbesluiten van de Gouverneur m.b.t. concessieverlening TELEM N.V. en
SMITCOMS N.V.

49

Ministeriële Beschikking van het Ministerie van Justitie m.b.t. aanpassing van
Richtlijnen m.b.t. de toepassing van de Landsverordening toelating en uitzetting en het
Toelatingsbesluit

71

Condensed Balance Sheet Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten December 2020

78

Overzicht wetgeving

80

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 02 maart 2021
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

|2

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 februari 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 CELLO'S
FURNITURE
FACTORY
N.V.
voorheen
gevestigd te ZOZO MORAN DRIVE # 24,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 februari 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 februari 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 ABIAZ N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT BLVD. 34-A ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 04 februari 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
DESIGN,BUILD&DECORATION B.V voorheen
gevestigd te BILLY FOLLY ROAD # 7, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03
februari 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 februari 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 GIPSY CHARTER
SERVICES N.V. DBA MOTORYACHT "OUIJA"
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD. # 12
A-B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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
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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 februari 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
SHENG
HUA
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te
NAZARETH
ROAD
#
12-B,
LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 februari 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 februari 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 AIRPORT LIQUOR
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT BLVD. Z/N , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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 04 februari 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 MR. ALAN RTHUR GOLD
DIR. OF CARABOUW N.V. voorheen gevestigd
te BILLY FOLLY ROAD # 6, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 februari
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 februari 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 HARBOUR WINDS
DELIGHT
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT RD #82 A, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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
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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 februari 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
PROGRESSIVE REALTY & DEVELOPMENT
N.V. voorheen gevestigd te ZIRCON ROAD
#28, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 februari 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 februari 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 AMERICAN CAR RENTAL
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD.
108 UNIT A , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 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 04 februari 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 PELICAN RESORT CLUB,
THE MANAGEMENT COMPANY N.V. voorheen
gevestigd te BILLY FOLLY # 25, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.03
februari 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 februari 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
ISLAND
PLUSST.MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT RD # 63, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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
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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 februari 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 SKYDIVE ST.
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te
ZIRCON ROAD 9-A, BILLY FOLLY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 AMERICAN SCOOTER
CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT RD # 102 A , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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 04 februari 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 TENNANT
ANNE CONWAY voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD 101, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 februari
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 februari 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 J & B ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 23,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 03 februari 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 ST. MAARTEN
NIGHTS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELLFARE ROAD #64,, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 BLUE CHIP PRIVATE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT BOULEVARD #102 , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 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 04 februari 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 THE PILOT HOUSE
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te
BILLY FOLLY # 25, BILLY FOLLY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 februari
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 februari 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
KHIDDION-G
ENTERPRISES N.V. DBA GAB E'S / HOT
TOMATOES CARIBBEAN CAFÉ 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. 29
januari 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
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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 februari 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 STARGAZER
CHARTER
MARITIME
N.V.
voorheen
gevestigd te ZIRCON ROAD #3, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02
februari 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 februari 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 BUILDERS SOLUTION
N.V.
DBA
QUALITY
STRUCTURES/
PREMIUM PROPERTIES voorheen gevestigd
te AIRPORT RD. #46, SUITE 7 G, , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 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 04 februari 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 WHITTEN INSURANCE
SERVICES LIMITED N.V. voorheen gevestigd
te BILLY FOLLY ROAD # 5, BILLY FOLLY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.03 februari
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 februari 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 LA MARGAN N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #14 D,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

|8

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 februari 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 TOTAL
PROTECTION SPECIAL PROJECTS N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #46,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 februari 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 februari 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 FLIGHT
ACADEMY N.V. DBA C.F.A. voorheen
gevestigd te AIRPORT RD # 58 , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 29
januari 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 05 februari 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 INCOMPARABLE
FASHION N.V. voorheen gevestigd te BACK
STREET # 29, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.04 februari 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 februari 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 MAA
AASHISH N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BOULEVARD
# 9, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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
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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 februari 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 TURTLE
TOURS ST. MARTIN N.V. voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD 76 APT 7,, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 DIJAMANT CAR RENTAL
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
132 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 05 februari 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 MOLANO N.V. DBA
NELCY XPRESSION voorheen gevestigd te
BACK STREET #19-B,, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.04 februari
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 februari 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 MAKASSAR MARINA NV
voorheen gevestigd te AIRPORT RD #28,
LAPALAPA COMPLEX P.O. BOX # 2028,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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
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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 04 februari 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 WEST INDIES SEAFOOD
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
GROUNDDOVE ROAD #8, POINT BLANCHE,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 EL MINI MUNDO N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT RD # 80 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 05 februari 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
T.B.V.
RUBINI
ELISABETH JOE BEST OFFER CAR RENTAL
N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET #
138, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.04 februari 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 februari 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 PANJABI CARIBBEAN
N.V.C/O
PIZZA
HUT
DBA
CIRCKLE
DISTRIBUTORS
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT BLVD. 69, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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
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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 februari 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 WORLD
WIDE TEAK
AND DECO N.V. voorheen
gevestigd te WELFARE ROAD #58 UNIT-1,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 februari 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 februari 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 EVENTAIL N.V. DBA
SPINI AT THE AIRPORT voorheen gevestigd
te AIRPORT BLVD. Z/N , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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 02 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
ISLAND
DÉCOR
CONTRACTORS N.V. voorheen gevestigd te
FORRESTGATE DRIVE 3809 D, WINSTON
SALEM, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.05
november 2020, 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 februari 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 T' GARLEAN N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT RD SIMPSON
BAY # 63, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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 04 februari 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
YOU'ALL
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te
TRUST ROAD #5, POINT BLANCHE, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 FRED MC-GILVRAY N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BLVD #26, ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 02 februari 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 HITESS SINT
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
25A,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.27 januari 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 februari 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 VANCEL N.V. DBA PHILO
BAR & RESTAURANT voorheen gevestigd te
AIRPORT BLVD. 1018, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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 04 februari 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 BRONALON 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. 03 februari 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 februari 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 GEETIKA CREATION N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT BOULEVARD
, SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 02 februari 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 ISLAND
CONCRETE
PRODUCTS
N.V.
voorheen
gevestigd te THE KEYS LANE2 # 6,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.27 januari 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 februari 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 CHARLES, YHOHANY
voorheen wonende te NAZARETH ESTATE 6,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 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 05 februari 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 SMALL JACQUELINE
BERNADETTE voorheen wonende te Z/N, ,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 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 februari 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 MARCUS, MAIKEL
WILFRED ZIJNDE DIR. MAIKEL'S GARAGE
N.V.
voorheen
wonende
te
AIPORT
BOULEVARD #34, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
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 02 februari 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 DIOP
ALIOUNE voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD 31-C, MIDDLE REGION,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 27
januari 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 februari 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 CROWLEY
DAVID ALLISTAIR voorheen wonende te
WHITE SANDS ROAD 16, BEACON HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 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 05 februari 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
VIDASHNAND
GIWANWD voorheen wonende te NAZARETH
ROAD 109, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 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 februari 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 PACHECO
JUAN voorheen wonende te BETTY'S ESTATE
ROAD 88 BETTY'S ESTATE ST.MAARTEN,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 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 02 februari 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 LORA
GLORIA voorheen wonende te MIDDLE
REGION ROAD #4A
APT C, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 27 januari 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 februari 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 FLANDERS, LOUELLA A
voorheen wonende te NAZARETH 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. 01 februari 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 03 februari 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 BAVIUS
HENDRIKUS OBIAS voorheen wonende te ZO
ZO MORAN ROAD 137, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 februari
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 februari 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 SHANANI
RAJESH voorheen wonende te BETTY'S
ESTATE # 3, SAUNDERS, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 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 februari 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 SANCHEZ
GUERRERO HEBERTO voorheen wonende te
GARDEN OF EDEN DRIVE 46, LOWER
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 27 januari 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 februari 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 JOHN
BAPTISTE
MERLENE voorheen wonende te NAZARETH
ROAD # 12-A 3, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 februari 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 03 februari 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 MORAND
JULIEN JOEL voorheen wonende te ZIRCON
ROAD 19,
BILLY FOLLY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 februari 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 februari 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 FITZHERBERT
ANTHONY voorheen wonende te AIRPORT RD
# 108, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 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 02 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LAUNDRY SYLVIA voorheen
wonende te BILLY FOLLY DRIVE # 6, BILLY
FOLLY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 27 oktober 2020, 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 februari 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 JOHN BAPTISTE DIANE
voorheen wonende te NAZARETH ROAD 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 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

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 februari 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 SUSAN
COQUIN AANSPR. GESTELD ALS DIR. VAN
TOP DOG SALES & MARKETING N.V.
voorheen wonende te WELFARE ROAD #68,,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 02 februari 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 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan DI NATALE GEORGIA
voorheen wonende te Z/N, , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 30 oktober 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 februari 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 COTTON LEON ROSARIO
voorheen wonende te Z/N, , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 29 januari 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 februari 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 PAUL LYLYBY voorheen
wonende te NAZARETH ROAD #42-K,
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 februari 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 04 februari 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 GOLD, ALAN ARTHUR
voorheen wonende te BILLY FOLLY ROAD #
6, BILLY FOLLY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 februari 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 februari 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Casper Jones deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan FREIBERGER, LOU SPEER
voorheen wonende te 3044 SPEER ROAD
BOONVILLE 27011 NORTH CAROLINA,
U.S.A, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 30 oktober 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

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

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
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 februari 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 EL SAHELI DALLOUL TAGHRID voorheen wonende te
BETTY'S ESTATE ROAD 15, SAUNDERS,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 29
januari 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 februari 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
WELLINGTON voorheen wonende te J.D
MEINDERS ROAD #4 NAZARET, MIDDLE
REGION, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 februari 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

Bij exploot van 15e februari 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 MARIE ELECIA ELLIS,
wonende op Sint Maarten, die voor deze
woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11,
Sint Maarten alsmede aan de C.A. Cannegieter
Street # 46 te Philipsburg, St. Maarten ten
kantore van The LawFirm, en gemachtigd de
advokaat R. Duncan, ten laste van de naamloze
vennootschap SINT MAARTEN ISLAND
RESORT MANAGEMENT N.V. D.B.A. SEA
PALACE zonder bekende vestigingsplaats hier
te lande.
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,
beschikking dd. 12e januari 2021.
De deurwaarder,
Mark John Rabess

Bij exploot van 15e februari 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 een vennootschap naar het
recht van Panama CAMINO DE PASO INC., die
voor deze woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder aan de A.Th. Illidge Road # 11,
Sint Maarten alsmede aan de C.A. Cannegieter
Street # 46 te Philipsburg, St. Maarten ten
kantore van The LawFirm, en gemachtigd de
advokate mr. P.A.M. Brandon, ten laste van
NATIONWIDE
N.V.
zonder
bekende
vestigingsplaats hier te lande.
BETEKEND: VONNIS VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,
beschikking dd. 22e januari 2021.

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 februari 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 LEONARD RAMAUTAR
DIR.
PIZZA
MANIA
N.V.
P/A:
G.
COLANTANIO voorheen wonende te BILLY
FOLLY, BILLY FOLLY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 februari 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 februari 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 JEAN-PIERRE
FEDNER voorheen wonende te BETTY'S
ESTATE ROAD #88, SAUNDERS, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 29 januari 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,
Mark John Rabess

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

OPROEPING

| 21

OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
ANNETTE VERONICA MOORE, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 37/21 – SXM202100125

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
ANNETTE VERONICA MOORE, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 37/21 – SXM202100125

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 4e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Aubrey Donald
Cannegieter wonende in Nederland, aldaar en
Shan Euphrasia Cannegieter zonder bekende
woon- of verblijfplaats alhier of elders, aan de
om op maandag de 26e april 2021 te 09:00
uur voormiddag ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van Sharin
Rodriguez Suarez, gedomicilieerd ten kantore
van mr. Roland E, Duncan van The Law Firm, te
antwoorden (EJ 35/21 – SXM 112/2021)

Bij exploot dd. 5e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Nyoka Anna–Kay
McLeod, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op St.Maarten, aan de om op
maandag de 19e april 2021 des naamiddags
te 15:25 ter terechtzitting van het gerecht in
eerste aanleg op het eiland St.Maarten, ten
Raadhuize aan de Frontstreet te verschijnen,
om de vordering van Kerrington Guyane
Smith, te antwoorden (E 108/20 –SXM
202001107)

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem
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OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
LUIS VANTERPOOL PEQUER, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 50/21 – SXM202100138

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
MENELVA RICHARDSON, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 56/21 – SXM202100144

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Keisha Dawkins , te antwoorden (EJ 43/21 –
SXM 2021-131)

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Anuska Violenus, te antwoorden (EJ 57/21 –
SXM 2021-145)

De deurwaarder
Solange M. Apon

De deurwaarder
Solange M. Apon
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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
NAJESCA HOOI-WINKLAAR, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 58/21 – SXM202100146

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
RAHUL M. CHUGANI, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 49/21 – SXM202100137

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Marie Minerva Macdonna, te antwoorden (EJ
38/21 –SXM 2021-126)

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Monica Helligar-Bailey, te antwoorden (EJ
39/21 –SXM 2021-127)

De deurwaarder
Solange M. Apon

De deurwaarder
Solange M. Apon

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

| 24

OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
ROSMOND FLANDERS, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 41/21 – SXM202100129

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
ROSMOND FLANDERS, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 41/21 – SXM202100129

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Maria Halley – Quezada Romero, te
antwoorden (EJ 52/21 –SXM 2021-140)

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Pamela
Lorna
Nelson
Augusty,
te
antwoorden (EJ 61/21 –SXM 2021-149)

De deurwaarder
Solange M. Apon

De deurwaarder
Solange M. Apon
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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
RAHUL M. CHUGANI, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 49/21 – SXM202100137

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
NAJESCA HOOI-WINKLAAR, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 58/21 – SXM202100146

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Simran Nainani, te antwoorden (EJ 62/21 –
SXM 2021-150)

Bij exploot dd. 11e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg.
Opgeroepen: Shrikant Chandulal Metha en
Bela Shrikant Metha, wonende in de
Verenigde Staten, om op woensdag de 28e
april 2021 des voormiddags te 08:30 ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Precelda St. Ange, te antwoorden (EJ 60/21 –
SXM 2021-148)

De deurwaarder
Solange M. Apon

De deurwaarder
Solange M. Apon
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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
MENELVA RICHARDSON, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 56/21 – SXM202100144

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 8e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
LUIS VANTERPOOL PEQUER, wonende op
Sint Maarten en gedomicilieerd aan de Kudu
Drive
2
te
Belair
ten
kantore
van
BergmanZwannikenSnowEssed Attorneys at
Law/Tax Lawyers op St. Maarten en gemachtigd
de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 50/21 – SXM202100138

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

ECHTSCHEIDING
Bij exploot van 4e februari, 2021, heb ik
Solange Monique Apon, deurwaarder, kantoor
houdende aan de Front Street # 115 op St.
Maarten, alhier, ten verzoeke van, Rosario
Polanco Josfa Maria, vonnis van het gerecht in
Eerste Aanleg, zittingplaats St.Maarten, van de
16e november 2020 waarvan de echtscheiding
is uitgesproken tussen Rosario Polanco,
Josefa Maria wonende op St.Maarten, Alhier
en Meyer Peterson, Samuel, wonende alhier.
(SXM 643/20)

De deurwaarder,
Solange Monique Apon

LIQUIDATION
Voluntary Liquidation
PRIVATE FOUNDATION SUGARCANE
In a resolution of Board members of
Private Foundation Sugarcane, convened on
Sint Maarten on January 15, 2021
the following resolutions were passed:

That the private fund foundation,
having no assets or liabilities,
be liquidated as per December 31,
2020
The Liquidator,
Jonathan Schaede
Billy Folly Road 78, St. Maarten
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OPROEPING

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
SHRIKANT CHANDULAL METHA, wonende te
Blue Heron z/n in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
JULIENNE BRYAN, wonende op Sint Maarten
en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2 te Belair
ten kantore van BergmanZwannikenSnowEssed
Attorneys at Law/Tax Lawyers op St. Maarten
en gemachtigd de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 59/21 – SXM202100147

bij exploot van de 15e februari 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 ,
gevolggevend aan de beschikking van 5e
februari 2021 van de E. A. Rechter in het
Gerecht in Eerste Aanleg ,
BELA SHRIKANT METHA, wonende te Blue
Heron no. 1783 in Bloomfield Hills, Miami,
Verenigde Staten van Amerika
OPGEROEPEN, om op woensdag, 28 april
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
JULIENNE BRYAN, wonende op Sint Maarten
en gedomicilieerd aan de Kudu Drive 2 te Belair
ten kantore van BergmanZwannikenSnowEssed
Attorneys at Law/Tax Lawyers op St. Maarten
en gemachtigd de advokaat mr. J.G. Snow
EJ 59/21 – SXM202100147

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

OPROEPING
End of Bankruptcy DEEPBLUE N.V.
(Opheffing faillissement)
By decision dated January 20, 2021 of The Court
in First Instance of Sint Maarten, the bankruptcy
of DEEPBLUE N.V. has been lifted (Dutch:
opgeheven) due to the state of the bankruptcy
estate, whereby there is a lack of assets (Dutch:
wegens toestand van de boedel: gebrek aan
baten).
Jason J. ROGERS, LL.M.
Hoeve&Rogers Attorney|Consultants
57 Welfare Road
Colebay, Sint Maarten
E: jrogers@hoeverogers.com
T: +1721 5444851

Bij exploot dd. 18e februari 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Winston Noel King,
wonende te Dawn Beach, om op maandag de
17e mei 2021 des voormiddags te 10:00 uur
ter terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize
aan de Frontstreet te verschijnen, om de
vordering van Yris Hernandez, te antwoorden
(E 13/21 –SXM 2021-191)
De aspirant deurwaarder Danica E.N. Zichem
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OPROEPING
bij exploot van de 15e februari 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 5e februari 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
DHR. LORENZO LEVEROCK, met domicilie
Marconi Road # 1 (Beneden Verdieping), Cole
Bay, Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 26 maart
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
MEVROUW BRIGITTE LEOCADIE NEGOCEGUMBS, met domicilie Marconi Road # 1, Cole
Bay, Sint Maarten
KG 124/2020 – SXM202000897
De deurwaarder,
Mark John Rabess
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N° 2020/451

LANDSBESLUIT
Van 4december 2020, no. 20/0650
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

dat het wenselijk is een plaatsvervangend voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid
van de Electorale Raad te benoemen;
dat de heer Marvel J. Hooi bij landsbesluit van 26 juni 2016, LB 16-0509 benoemd is tot
plaatsvervangend lid van de Electorale Raad;
dat door de benoemingscommissie bij brief van 1 november 2019 mevrouw Nerissa de la Rosa,
dhr. Marvel J. Hooi en mevrouw Ivette Jessurun-Franca worden voorgedragen, om de
openstaande vacatures voor plaatsvervangend voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend
lid in te vullen.

Gelet op:
Artikel 5, tweede lid, van de Landsverordening registratie en financiën politieke partijen.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit wordt benoemd in de Electorale Raad voor
de periode van zeven jaar:
a. mevrouw Nerissa de la Rosa, geboren op 26 augustus 1986, te Sint Maarten, als lid en
plaatsvervangend voorzitter;
b. de heer Marvel J. Hooi, geboren op 9 april 1972, te Curaçao, als lid;
c. mevrouw Ivette Jessurun-Franca, geboren op 2 april 1957, te Curaçao, als plaatsvervangend
lid.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van plaatsing in de
Landscourant.
Philipsburg,4 december 2020
De Gouverneur van Sint Maarten,
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/96

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. 21/0030
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Minister van Algemene Zaken van 20 juli 2020 in verband met de voordracht
van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
dat mevrouw Carmen Berkel wordt voorgedragen als onafhankelijk lid;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw Carmen Berkel, geboren op 1 december 1966 te Sint Eustatius, als lid van de SociaalEconomische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/97

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0031
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van de Minister van Algemene Zaken van 20 juli 2020 met de voordracht van leden
voor de Sociaal-Economische Raad;
dat de heer Harlec Gerard Farley Doran wordt voorgedragen als onafhankelijke lid;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Harlec Gerard Farley Doran, geboren op 6 oktober 1979 te Sint Maarten, als lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/98

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0032
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van de Minister van Algemene Zaken van 20 juli 2020 met de voordracht van leden
voor de Sociaal-Economische Raad;
dat de heer Damien Delano Eugenius Richardson wordt voorgedragen als onafhankelijke lid;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Damien Delano Eugenius Richardson, geboren op 26 februari 1969 te Sint Maarten, als lid van
de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/099

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0033
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 met de
voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
mevrouw Shirley Marcia Pantophlet geboren Gregoria, geboren op 17 februari 1959 te Curaçao
wordt voorgedragen als lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de
werknemerskring;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw Shirley Marcia Pantophlet geboren Gregoria, geboren op 17 februari 1959 te Curaçao, als lid
van de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0100

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0034
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 met de
voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
mevouw Cassandra Irene Richardson, geboren op 2 november 1975 te Sint Maarten, wordt
voorgedragen als lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werknemerskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevouw Cassandra Irene Richardson, geboren op 2 november 1975 te Sint Maarten, als lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0101

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0035
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 met de
voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
de heer Theophilus Emanuel Thompson, geboren op 11 mei 1954 te St. John, wordt
voorgedragen als lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werknemerskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
De heer Theophilus Emanuel Thompson, geboren op 11 mei 1954 te St. John, als lid van de SociaalEconomische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0102

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0036
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van Employer Council St. Maarten van 14 december 2020 met de voordracht van
leden voor de Sociaal-Economische Raad;
mevrouw Eveline Elfriede Elisabeth Henriquez geboren Dijkhoffz wordt voorgedragen als lid als
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werkgeverskring;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw Eveline Elfriede Elisabeth Henriquez geboren Dijkhoffz, geboren op 15 augustus 1971 te
Curaçao, als lid van de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0103

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0037
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van Soualiga Employers Association van 10 september 2020 met de voordracht van
leden voor de Sociaal-Economische Raad;
Mevrouw Barbara Edna Halley-Pompier, geboren op 16 oktober 1956 te Aruba wordt
voorgedragen als lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven ui de werkgeverskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Mevrouw Barbara Edna Halley-Pompier, geboren op 16 oktober 1956 te Aruba, als lid van de SociaalEconomische Raad te benoemen voor de periode 3jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0105

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0039
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Minister van Algemene Zaken van 20 juli 2020 met de voordracht van leden
voor de Sociaal-Economische Raad;
dat de heer Dimar Cassimir Labega wordt voorgedragen als onafhankelijk plaatsvervangend
lid;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Dimar Cassimir Labega, geboren op 7 februari 1984 te Staten Island, als plaatsvervangend lid
van de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

| 39

No.2021/0106

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0040
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Minister van Algemene Zaken van 20 juli 2020 met de voordracht van leden
voor de Sociaal-Economische Raad;
dat de heer Judensy Coffie wordt voorgedragen als onafhankelijk plaatsvervangend lid;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
De heer Judensy Coffie, geboren op 20 augustus 1975 te Curacao, als plaatsvervangend lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0107

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0041
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 met de
voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
de heer Donald Webster, geboren op 20 oktober 1969 te Christiansted, wordt voorgedragen
als plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werknemerskring;
Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Donald Webster, geboren op 20 oktober 1969 te Christiansted, als plaatsvervangend lid van
de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0108

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0042
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 met de
voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
De heer Ivan Henrigues Davelaar, geboren op 22 september 1954 te Curaçao, wordt
voorgedragen als plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de
werknemerskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Ivan Henrigues Davelaar, geboren op 22 september 1954 te Curaçao, als plaatsvervangend
lid van de Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0109

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0043
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van de Windward Islands Chamber of Labour Unions van 16 maart 2020 en e-mail van
1 oktober 2020 met de voordracht van leden voor de Sociaal-Economische Raad;
de heer Kevin Jeffers, geboren op 02 oktober 1982 te Sint Maarten, wordt voorgedragen als
plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werknemerskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Kevin Jeffers, geboren op 02 oktober 1982 te Sint Maarten, als plaatsvervangend lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant plaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0110

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0044
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN

In overweging genomen hebbende:
de brief van Employer Council St. Maarten van 14 december 2020 met de voordracht van
leden voor de Sociaal-Economische Raad;
de heer Georges Alain Greaux, geboren op 8 maart 1963 te Clairiere wordt voorgedragen als
plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werkgeverskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Georges Alain Greaux, geboren op 8 maart 1963 te Clairiere, als plaatsvervangend lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2021/0111

LANDSBESLUIT
Van de 16 februari 2021, no. LB-21/0045
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
de brief van Soualiga Employers Association van 10 september 2020 met de voordracht van
leden voor de Sociaal-Economische Raad;
de heer Pieter Dirk Lucas, geboren op 9 februari 1958 te Rotterdam wordt voorgedragen als
plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven uit de werkgeverskring;

Gelet op:
Artikelen 3, 4 en 12 van de Landsverordening Sociaal-Economische Raad;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Pieter Dirk Lucas, geboren op 9 februari 1958 te Rotterdam, als plaatsvervangend lid van de
Sociaal- Economische Raad te benoemen voor de periode van 3 jaren.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening. Dit landsbesluit wordt
in de landscourant geplaatst.

Philipsburg, 16 februari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 februari 2021
De Minister van Algemene Zaken
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No.2020/1360

LANDSBESLUIT
Van de 10 december 2020, no.20/0687
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Landsbesluit aan te wijzen
en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Lucien Glenn Eijndhoven is aangesteld als controleur arbeid bij de Inspectiedienst
van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 34, eerste lid van de Arbeidsregeling, artikel 13, eerste lid van de Landsverordening arbeid
vreemdelingen, artikel 7a, eerste lid van de Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomsten,
artikel 13a, eerste lid van de Landsverordening minimumlonen, artikel 9a, eerste lid van de
Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten en artikel 16a, eerste lid van de
Vakantieregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Lucien Glenn Eijndhoven wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als
toezichthouder op de naleving van de volgende wettelijke regelingen:
a. Arbeidsregeling;
b. Landsverordening arbeid vreemdelingen;
c. Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomsten;
d. Landsverordening minimumlonen;
e. Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten, en
f. Vakantieregeling.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de
Landscourant waarin het wordt geplaatst.
Philipsburg,10 december 2020
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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No. 2020/1361

LANDSBESLUIT
Van de 10 december 2020,no.20/0688
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Landsbesluit aan te wijzen
en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Giovanni Otmar Plet is aangesteld als inspecteur arbeid bij de Inspectiedienst van
het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 34, eerste lid van de Arbeidsregeling, artikel 7a, eerste lid van de Landsverordening
beeindiging arbeidsovereenkomsten, artikel 13a, eerste lid van de Landsverordening minimumlonen,
artikel 9a, eerste lid van de Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten en artikel 16a,
eerste lid van de Vakantieregeling;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Giovanni Otmar Plet wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als toezichthouder
op de naleving van de volgende wettelijke regelingen:
a. Arbeidsregeling;
b. Landsverordening beeindiging arbeidsovereenkomsten;
c. Landsverordening minimumlonen;
d. Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten, en
e. Vakantieregeling.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de
Landscourant waarin het wordt geplaatst.
Philipsburg, 10 december 2020
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 12 november 2020
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELINGEN ARBEID
NR.: 1358 /2020
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Ministeriële beschikking
aan te wijzen en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Lucien Glenn Eijndhoven is aangesteld als controleur arbeid bij de Inspectiedienst
van het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en
artikel 2, tweede en derde lid, van de Veiligheidslandsverordening.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Lucien Glenn Eijndhoven wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als
toezichthouder op de naleving van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten en tevens als ambtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de
Veiligheidslandsverordening.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in het Landscourant.

Philipsburg, 12 November 2020
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en
Arbeid
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
VAN DE 12 November 2020
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, SOCIALE ONTWIKKELINGEN ARBEID
NR.:1358/2020
In overweging genomen hebbende:
-

-

dat het noodzakelijk is medewerkers van de Inspectiedienst van het Ministerie van
Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid te belasten met het toezicht op de naleving
van wettelijke regelingen op het gebied van arbeid, hen daartoe bij Ministeriële beschikking
aan te wijzen en zodanige aanwijzing bekend te maken in de Landscourant;
dat de heer Giovanni Otmar Plet is aangesteld als inspecteur arbeid bij de Inspectiedienst van
het Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid;

Gelet op:
Artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en
artikel 2, tweede en derde lid, van de Veiligheidslandsverordening.
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer Giovanni Otmar Plet wordt voor de duur van zijn aanstelling aangewezen als toezichthouder
op de naleving van de Landsverordening op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en tevens
als ambtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Veiligheidslandsverordening.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in het Landscourant.

Philipsburg, 12 November 2020
Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en
Arbeid
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2020/1253

Landsbesluit
Van de 29 januari 2021, no 20/0714
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.
In overweging genomen hebbende:
-

dat Sint Maarten Telephone Company N.V. (TELEM N.V.), aan alle verplichtingen uit hoofde van
haar concessie, gedurende de hieraan voorafgaande termijn, heeft voldaan;
dat TELEM N.V. alle vergoedingen uit hoofde van haar concessie en overige vigerende
regelgeving heeft voldaan;
dat TELEM N.V. een Bewijs van Goedkeuring (Bijlage I) heeft verkregen;
dat er geen bezwaar bestaat tegen de verlenging van de concessie voor aanleg, instandhouding
en exploitatie van een openbare vaste telecommunicatie infrastructuur te St. Maarten door
TELEM N.V.

Gelet op:
-

Landsverordening Telecommunicatie Voorzieningen (AB 2013, GT no. 769);
Landsbesluit radio-elektrische inrichtingen (AB 2013, GT no. 777);
Landsbesluit opgedragen telecommunicatiediensten (AB 2013, GT no. 771);
Landsbesluit concessie vergoedingen (AB 2013, no. 0720);
Regeling Telecommunicatie tarieven (AB 2013, no. 39);
Sint Maarten National Numbering Plan 2015.
HEEFT GOEDGEVONDEN:
Artikel 1

1. De Concessie verleend bij besluit van 21 december 1995 no. 6 aan Sint Maarten Telephone
Company N.V. (TELEM N.V.) te verlengen voor de duur van vijftien (15) jaren, gerekend vanaf
1 februari 2016, onder de navolgende voorwaarden.
2. De concessiehoudster is verplicht tenminste de in artikel 2, onderdeel j, bedoelde diensten aan
te bieden. De concessiehoudster is gehouden haar diensten aan te bieden conform de Quality
of Service (hierna afgekort als: QoS) en de Quality of Experience (hierna afgekort als: QoE)
standaarden bepaald voor iedere dienst. De standaarden van toepassing op het moment van
afgifte dezer concessie worden aan de concessie gehecht. Indien gedurende de duur van de
concessie de QoS en QoE standaarden worden aangepast, dan zullen die standaarden vanaf
datum inwerking treding van toepassing zijn voor de concessiehoudster, en geacht worden te
zijn aangehecht aan deze concessie.
3. De Concessiehoudster is toegestaan datadiensten te verschaffen;
4. De concessie, verlengd voor een periode van 15 jaren, zal behoudens eerdere intrekking of
opzegging zijdens de concessiehoudster vervallen op 1 februari 2031.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 04

Datum: 19 februari 2021
Pagina

| 50

Artikel 2
Definities
In deze concessie wordt verstaan onder:
a. Minister de Minister van Toerisme Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
b. Landsverordening Landsverordening Telecommunicatie Voorzieningen (AB 2013, GT no. 769)
(hierna afgekort als: LTV);
c. Landsbesluit concessie vergoeding: Landsbesluit concessie vergoedingen (13-0720);
d. Regeling Telecommunicatie tarieven: Regeling telecommunicatie tarieven AB 2013 no. 39;
e. Nummerplan: Sint Maarten National Numbering Plan 2015;
f. Concessie: de concessie voor het aanleggen, in stand houden en exploiteren van
telecommunicatie infrastructuur, bedoeld in de paragrafen 1 tot en met 3, van de
landsverordening en zoals omschreven in dit landsbesluit;
g. Concessiehoudster: Sint Maarten Telephone Company N.V. (TELEM N.V.);
h. Locale telecommunicatie infrastructuur: de telecommunicatie infrastructuur bestemd voor de
verzorging van de in onderdeel k bedoelde diensten in Sint Maarten;
i. Verzorgingsgebied: Sint Maarten, en ieder verzorgingsgebied als zodanig gedefinieerd in
machtigingen verstrekt aan de concessiehoudster;
j. Opgedragen diensten: de diensten als bedoeld in:
1. Artikel 4, van het Landsbesluit opgedragen telecommunicatie diensten;
2. Het ter beschikking stellen van het gebruik van vaste verbindingen als bedoeld in artikel
3 tweede lid, van de Landsverordening;
k. Contractant: degene die met de concessiehoudster een overeenkomst is aangegaan met
betrekking tot de levering van één (1) of meer diensten door de concessiehoudster
l. Dienstaanbieder: een natuurlijke- of rechtspersoon die telecommunicatie diensten aanbiedt,
welke geheel of gedeeltelijk bestaan uit de overdracht en routering van signalen over de
telecommunicatie infrastructuur van de concessiehoudster;
m. Directeur: Directeur Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten;
n. Data diensten: toegang tot het internet
o. QoS/QoE: de kwaliteitsnormen neergelegd in een document de QoS/QoE naam dragend, van
toepassing op alle concessie en machtiginghouders te Sint Maarten vanaf de dag der eerste
publicatie of daaropvolgende publicaties.

Artikel 3
Dienstverlening Telecommunicatie
1. De concessiehoudster draagt naar redelijkheid zorg voor een aan de eisen destijds
beantwoordend kwaliteitsniveau van de telecommunicatie- infrastructuur en de diensten. De
concessiehoudster is bij de aanbieding van diensten binnen het verzorgingsgebied gehouden de
voor St. Maarten van toepassing verklaarde kwaliteitsnormen en standaarden te volgen. De
kwaliteitsnormen en standaarden worden door de Minister vastgelegd, en zijn van toepassing
vanaf de dag der publicatie.
2. De concessiehoudster biedt haar diensten in beginsel overal binnen haar verzorgingsgebied aan,
tegen gelijke voorwaarden.
3. De concessiehoudster kan het leveren van diensten weigeren dan wel beëindigen indien door
een contractant niet wordt voldaan aan het ter wille van de instandhouding van een goede
dienstverlening gestelde in de landsverordening en de in artikel 10 bedoelde algemene
voorwaarden.
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4. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de telecommunicatie-infrastructuur geschikt is
voor verschillende soorten moderne interconnectie modaliteiten, waaronder C7 1 of andere
Internet Protocol gebaseerde standaarden welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van de
interne- en externe koppelingen. Deze vorm van koppeling tussen partijen geschiedt op basis
van onderhandeling tussen concessiehoudsters. De concessiehoudster is gehouden vaste
verbindingen in gebruik aan te bieden, welke voldoen aan internationale aanbevelingen.
5. De concessiehoudster is gehouden lokale peering, de interconnectie in IP ecosystemen, te doen
plaatsvinden middels de Internet Exchange, gevestigd te Sint Maarten. De interconnectie
vergoedingen die voor bedoelde peering verschuldigd zijn, zullen op basis van gemeten peering
(metered peering) bepaald worden. De hierin aangegeven methodiek tot bepaling van de
bedoelde vergoedingen is vervat in de tarieven lijst gehecht aan dit landsbesluit.
6. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de eigenschappen van de telecommunicatieinfrastructuur op het aansluitpunt ten behoeve van het verrichten van diensten voldoen aan
door internationale organisaties, zoals de International Telecommunication Unit (hierna afgekort
als: ITU), de Internet Engineering Task Force (hierna afgekort als: IETF), vastgestelde
aanbevelingen, richtlijnen, normen, standaarden en specificaties.
7. De concessiehoudster zal tijdig bekendheid geven aan wijzigingen van de eigenschappen van
de telecommunicatie- infrastructuur en de diensten, voor zover deze van invloed zijn op de
mogelijkheden voor de gebruiker. De concessiehoudster is in ieder geval gehouden iedere
wijziging in haar telecommunicatie- infrastructuur vooraf kenbaar te maken aan de Directeur
van het Bureau Telecommunicatie en Post St. Maarten.
8. De telecommunicatie-infrastructuur is gedurende haar gebruik onderhevig aan inspecties en
controles op naleving van concessie voorwaarden en overige vigerende regelgeving. De
elementen van de telecommunicatie-infrastructuur worden van een identificatie (barcode)
voorzien (Bijlage I). Iedere wijziging aan de telecommunicatie-infrastructuur noopt tot een
inspectie en het aanbrengen van nieuwe barcodes voor toegevoegde en/of gewijzigde
elementen. Aan de concessiehoudster wordt na iedere inspectie en of barcodering een certificaat
ten bewijze van haar voldoening aan concessie voorwaarden en/of vigerende regelgeving
uitgereikt.
9.

De telecommunicatie-infrastructuur kan, ongeacht de geldigheidsduur van een “Bewijs van
Goedkeuring”, om de twee (2) jaren namens de Minister herkeurd worden op de vastgestelde dan
vigerende technische instel parameters. Indien de telecommunicatie-infrastructuur bij de keuring
niet in orde is bevonden, treft de concessiehoudster binnen een door de Directeur vast te stellen
termijn, welke niet meer bedraagt dan negentig (90) dagen, de nodige voorzieningen opdat het
functioneren van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur weer voldoet aan de gestelde
technische eisen.

10. De Directeur kan, niettegenstaande het bepaalde in het zevende lid van dit artikel, te allen tijde
een technische keuring laten uitvoeren aan de telecommunicatie-infrastructuur bij wege van
controle ter zake voldoening aan concessie voorwaarden of indien aan de hand van metingen of
inspecties blijkt dat de telecommunicatie-infrastructuur slecht functioneert.
11. Vaste verbindingen van bijzondere aard kunnen onder bijzondere voorwaarden worden
aangeboden.

C7 is een signalering protocol dat bij Telecommunicatiebedrijven gebruikt wordt om
interconnecties te realiseren.
1
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Artikel 4
1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de aanvrager wordt medegedeeld of de aanvraag
op grond van de algemene voorwaarden is geaccepteerd en wanneer de gevraagde activiteit zal
plaatsvinden. In de regel vindt deze mededeling plaats binnen zeven (7) werkdagen na
ontvangst van een aanvraag tot levering, beëindiging of wijziging van aansluiting op een dienst.
Onder werkdagen wordt hierbij verstaan maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van
algemeen erkende feestdagen.
2. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien de benodigde technische voorzieningen in
vooraanleg aanwezig en beschikbaar zijn, de in het eerste lid genoemde geaccepteerde
aanvraag in de regel binnen een (1) maand na acceptatie wordt uitgevoerd, of binnen een met
de aanvrager overeengekomen andere periode. Voor een aansluiting op de telefoondienst geldt
als regel een periode van drie (3) weken tot een maand, mits met de aanvrager een andere
periode is overeengekomen.
3. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien de benodigde technische voorzieningen
niet in vooraanleg aanwezig of beschikbaar zijn, de in het eerste lid genoemde geaccepteerde
aanvraag als regel binnen zes (6) maanden na acceptatie wordt uitgevoerd, of binnen een met
de aanvrager overeengekomen andere periode.
4. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien een contractant melding doet, dat de
dienstverlening op het aansluitpunt niet voldoet aan het ter zake in de algemene voorwaarden
gestelde, doorgaans binnen twee (2) werkdagen een onderzoek wordt ingesteld.
5. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat na ontvangst van een melding als genoemd in het
vierde lid binnen de gebruikelijke termijn van vijf (5) werkdagen dusdanige voorzieningen
worden getroffen dat de dienstverlening weer voldoet aan het in de algemene voorwaarden ter
zake gestelde.
6. De concessiehoudster zal ervoor zorgdragen dat een contractant van de lokale telefoondienst
op diens verzoek een per in de algemene voorwaarden aan te geven periode gespecificeerde
telefoonrekening wordt aangeboden, tegen vergoeding van de meerkosten daarvan door de
contractant aan de houder van de concessie.
7. Het is de concessiehoudster toegestaan gespecificeerde rekeningen naar diensten of combinatie
van diensten aan contractanten te verstrekken in navolging van het bepaalde in het vorig lid
van dit artikel.
8. Ten aanzien van de tariefstructuur gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor overeenkomstige vormen van dienstverlening zullen in heel het verzorgingsgebied
dezelfde tarieven worden gehanteerd, waarbij objectieve kwalitatieve en kwantitatieve
criteria worden gehanteerd, zoals verkeersvolume, tijdsduur, tijdstip, afstand en
contractduur;
b. De tarieven worden op kosten georiënteerde basis bepaald met in aanmerking nemende
een redelijk rendement op gepleegde investeringen van maximaal 20%;
c. De tarieven kunnen in rekening worden gebracht door middel van eenmalige
vergoedingen, periodieke vergoedingen en gebruiksafhankelijk vergoedingen;
d. De in onderdeel a. bedoelde tarieven worden op een door de concessiehoudster vast te
stellen wijze aan de gebruikers bekend gemaakt.
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Artikel 5
Voorzieningen
1. De concessiehoudster is verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken van dienstaanbieders om
voorzieningen ter beschikking te stellen ten behoeve van of direct verband houdende met het
door hen aan derden aan te bieden telecommunicatiediensten.
2. De concessiehoudster stelt de in het eerste lid bedoelde voorzieningen ter beschikking op door
haar daarvoor te bepalen en bekend te maken objectieve en niet -discriminatoire voorwaarden
betreffende tarieven en technische specificaties.
3. De concessiehoudster gaat bij haar aanbod uit van de door de dienstaanbieder gevraagde
voorzieningen, tenzij deze technisch niet mogelijk zijn, de integriteit van de telecommunicatieinfrastructuur van de concessiehoudster in gevaar brengen, of redelijkerwijs niet noodzakelijk
zijn voor een doelmatige verzorging van de diensten van de dienstaanbieder.
4. De voorzieningen worden binnen vier (4) weken nadat er een verzoek ter zake aan de
concessiehoudster is gedaan, geleverd indien de gevraagde voorzieningen in vooraanleg reeds
aanwezig zijn. In geval de gevraagde voorzieningen niet in vooraanleg aanwezig zijn dient de
concessiehoudster binnen vier weken een bindende offerte te leveren waarin in ieder geval is
opgenomen een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van de
gevraagde voorzieningen, en de prijs waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde
voorzieningen door de concessiehoudster geleverd zullen worden.
Artikel 6
1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat zij andere concessiehoudsters, met in achtneming
van het bepaalde in artikel 3 derde lid, voorziet van koppelingen met haar geschakelde of op
Internet Protocol gebaseerde telecommunicatie-infrastructuur.
2. De concessiehoudster stelt, binnen een termijn van een maand, de voorzieningen voor de
koppeling ter beschikking op de door haar daarvoor te bepalen voorwaarden betreffende
tarieven en technische specificaties.
3. De concessiehoudster gaat bij het bepalen van haar aanbod uit van de door andere
concessiehoudsters gevraagde voorzieningen, tenzij deze technisch niet mogelijk zijn, de
integriteit van haar telecommunicatie- infrastructuur in gevaar brengen, of redelijkerwijs niet
noodzakelijk zijn voor een doelmatige verzorging van de door middel van de telecommunicatieinfrastructuur van die andere concessiehoudster te verlenen diensten.
4. De voorzieningen voor de koppeling worden binnen vier weken nadat er een verzoek terzake
aan de concessiehoudster is gedaan, geleverd indien de gevraagde voorzieningen in vooraanleg
reeds aanwezig zijn. In geval de gevraagde voorzieningen niet in vooraanleg aanwezig zijn,
dient de houder van de concessie binnen vier weken een bindende offerte te leveren waarin in
ieder geval is opgenomen:
a. een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van de
gevraagde voorzieningen, en
b. de prijs waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde voorzieningen geleverd zullen
worden.
5. De in het tweede lid bedoelde voorzieningen omvatten in ieder geval:
a. de technische interface op de geschakelde of op internet protocol gebaseerde infrastructuur
van gedefinieerde kwaliteit en capaciteit;
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de mogelijkheid het gebruik van de dienstverlening via de infrastructuur van de aanvrager
te blokkeren;
het doorgeven van de "calling line identification";
de mogelijkheid tot opstellen van apparatuur, behorend tot de infrastructuur van de
aanvrager, voor zover deze benodigd is voor de koppeling;
de middelen om het gebruik van de infrastructuur en de kwaliteit van de koppeling te
meten.

6. De concessiehoudster stelt de telecommunicatie-infrastructuur voor andere diensten dan die
als bedoeld in artikel 2, onderdeel k, slechts onder dezelfde voorwaarden en tarieven ter
beschikking aan zowel haar dochter-, zustermaatschappijen of onderdelen als aan derden.
Artikel 7
1. De concessiehoudster is verplicht te garanderen dat een ieder binnen het verzorgingsgebied via
een informatienummer inlichtingen worden verstrekt over het nummer van haar contractanten,
tenzij het een geheim nummer betreft.
2. De concessiehoudster is verplicht ervoor te zorgen dat haar contractanten kunnen
communiceren met een nooddienst die werkzaam is op Sint Maarten.
3. De concessiehoudster is verplicht de bestanden, houdende de gegevens van de aansluitingen,
ten behoeve van hun dienstverlening- ter beschikking te stellen aan de concessiehoudsters
waarmee haar infrastructuur gekoppeld is.
Artikel 8
Nationaal NummerPlan
Nummerseries dienen overeenkomstig het bepaalde in het Nationaal Nummer plan van Sint Maarten
te worden aangevraagd. De door de nummer beheerder toegekende nummerseries worden conform
daarvoor geldende voorschriften in gebruik genomen. De kosten verbonden aan de toekenning,
gebruik en reservering van nummerseries dienen conform het Nationaal Nummer Plan van St. Maarten,
en iedere overige bepaling daartoe vastgesteld door de Minister voldaan te worden. Aan de
concessiehoudster worden ook de jaarlijkse kosten in gemoeid met het toezicht op het gebruik van
toegekende nummerseries zijdens de concessiehoudster in rekening gebracht. Aanvragen voor nieuwe
en/of additionele nummerseries, dienen onderbouwd te worden met een meerjarenplanning
strekkende ter deugdelijke ondersteuning van de aanvraag. Voor het in gebruik nemen van nieuwe
nummerseries is voorafgaande goedkeuring van de Minister vereist.
Artikel 9
Dienstverlening Data diensten
Het is de concessiehoudster toegestaan middels gebruik van haar vaste (telecommunicatie)
infrastructuur data diensten aan te bieden conform de vigerende bepalingen, nadat een volledige
technische beschrijving van inrichting aan de directeur ter goedkeuring is voorgelegd en goedgekeurd.
Technische normen, de methodiek alsmede de kwaliteitsnormen, waar die dienstverlening aan dient te
voldoen worden vastgesteld aan de hand van de goedgekeurde technische beschrijving en de normen
neergelegd in het QoS/QoE document, toepasselijk in Sint Maarten. De stipulaties vervat in dit
landsbesluit met betrekking tot de inrichting, inspectie en goedkeuring, gekwalificeerd personeel, het
hebben van meet apparatuur, leverancier voorgeschreven vervangingsapparatuur en onderdelen, alle
bepalingen ter garanderen van een deugdelijke dienstverlening, zijn overeenkomstig van toepassing.
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Artikel 10
Algemene Voorwaarden
1. De concessiehoudster stelt voor iedere dienst, voor eenieder en overal binnen haar
verzorgingsgebied geldende, algemene voorwaarden vast, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van dit landsbesluit.
2. De algemene voorwaarden bevatten naast een beschrijving van de dienst, tenminste regelingen
met betrekking tot levering, opzegging, betaling, service, aansprakelijkheden, wanbetaling,
misbruik, weigeringsgronden, geschillenregeling en beëindiging van de dienstverlening. De
algemene voorwaarden worden op zodanige wijze bekend gemaakt dat alle belanghebbenden
daarvan kennis kunnen nemen.
3. De Concessiehoudster is gehouden de navolgende voorzieningen te treffen met betrekking tot
ieder de faciliteiten die gebruikt worden voor de levering van diensten, ingevolge dit
landsbesluit:
a. De Concessiehoudster zal voor de bediening en het technisch onderhoud van de
telecommunicatie-infrastructuur gekwalificeerde personen die in dienst hebben of inhuren
ter garandering van een deugdelijke en consistente dienstverlening.
b. De Concessiehoudster zal ter deugdelijke functionering van haar faciliteiten en waarborging
van haar dienstverlening beschikken over voldoende goed functionerende test- en
meetinstrumenten, vervangingsapparatuur en -onderdelen welke door de leverancier van
haar infrastructuur voorgeschreven worden voor het installeren, het onderhouden en/of de
reparatie van de infrastructuur. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat alle
meetapparatuur geschikt is voor het frequentiegebied waarin de telecommunicatieinfrastructuur werkt.
c. De concessiehoudster draagt zorg dat te allen tijde, de door de leverancier van een satelliet
grondstation en/of andere inrichtingen voorgeschreven test- en meetapparatuur voor het
controleren, exploiteren en onderhouden va de infrastructuur, voorhanden is en
goedkeuring geniet van de directeur.
Artikel 11
Rapportage
1. De concessiehoudster rapporteert jaarlijks aan de Minister over de mate waarin is voldaan aan
de landsverordening, de daarop berustende bepalingen en de in deze concessie opgenomen
voorwaarden.
2. In het rapport bedoeld in het eerste lid wordt de volgende informatie verstrekt:
a. de aard, de omvang en de kwaliteit van de diensten blijkend uit:
i. een overzicht van de vormen van dienstverlening die worden verleend ter zake van de
uitvoering van de concessie;
ii. een overzicht van de wijzigingen in bedoelde vorm van dienstverlening;
iii. een overzicht van het gebruik van de diensten per soort binnen Sint Maarten
iv. een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot: nieuwe vormen van
dienstverlening voor zover niet onder het voornoemde punt aangegeven;
v. een overzicht van het aantal openbare spreekgelegenheden alsmede van de ontwikkeling
met betrekking tot het aantal daarvan;
vi. het percentage op jaarbasis bepaald, volgens een van tevoren vastgestelde meetmethode,
dat aangeeft in welke mate is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 3;
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b. het aantal geschillen en de aard daarvan dat is voorgelegd aan de commissie, bedoeld in artikel
13, alsmede over de afdoening daarvan;

c. de ontwikkeling van de tarieven op grond van de in artikel 4, achtste lid gegeven richtlijnen;
3. De concessiehoudster legt jaarlijks de meest recente versie van haar meerjarenbeleid met
betrekking tot ontwikkelingen in de telecommunicatie-infrastructuur voor aan de Minister voor
zover deze ontwikkelingen van belang zijn voor de uitvoering van deze algemene richtlijnen.
4. De concessiehoudster verstrekt jaarlijks informatie aan de Minister over het uit de concessie
gehaalde rendement en de financiële resultaten, blijkend uit een overzicht van de omzet en de
lasten in enig jaar aan de hand waarvan het nettoresultaat van de activiteiten kan worden
vastgesteld.
5. De concessiehoudster legt aan de Minister een verklaring van een onafhankelijke, door de
Minister aan te wijzen, accountant inzake de juistheid en volledigheid van de in het tweede en
vierde lid genoemde op te leveren gegevens en het al dan niet bestaan van subsidies aan andere
activiteiten dan die ter zake van de uitvoering van de concessie en van de diensten.
6. De concessiehoudster verschaft per kwartaal een schriftelijk overzicht aan de Directeur van de
binnen die voorgaande periode op de telecommunicatie-infrastructuur aangesloten
contractanten per dienst soort, alsmede de contractanten die van de telecommunicatieinfrastructuur zijn afgesloten. De Concessiehoudster verschaft de Directeur een halfjaarlijks
schriftelijk overzicht bevattende totale aantallen van aan haar telecommunicatie-infrastructuur
aangesloten contractanten. Voorts bevat dit overzicht een samenvatting betreffende de totale
hoeveelheid storingsrapporten afgehandeld binnen een bepaald tijdvak, binnen de daartoe
bepaalde normen. Dit overzicht zal met redenen omkleedt zijn, indien de storingsrapporten niet
binnen de normen zijn afgehandeld, strekkende ter nadere uitleg van de redenen voor niet
naleving van de normen, alsmede de voorgenomen aanpak ter voorkoming van een nadere of
voortdurende niet nakoming.
Artikel 12
Overlegorgaan
1. De concessiehoudster handhaaft het ingestelde overlegorgaan, waarbij de directie van de
concessiehoudster als gesprekspartner optreedt. De concessiehoudster draagt zorg voor de
opstelling van een reglement, regelende doel en middelen, samenstelling, werkwijze en
publiciteit. De samenstelling zal zodanig dienen te zijn dat een representatieve
vertegenwoordiging wordt verkregen van organisaties van consumenten, grootverbruikers
waaronder de overheid, leveranciers, importeurs en fabrikanten van apparatuur, aanbieders van
diensten, werkgevers en werknemers
2. De leden worden benoemd door het overlegorgaan. Bij de instelling van het orgaan geschiedt
de benoeming van de leden door de Minister.
3. Het overlegorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen.
4. In het overlegorgaan worden die aangelegenheden besproken die betrekking hebben op de
activiteiten van de concessiehoudster ter zake van de uitvoering van de concessie en van
diensten, voor zover deze van algemene aard en van lokale strekking zijn, zoals:
de in het meerjarenbeleid opgenomen activiteiten, bedoeld in artikel 11, derde lid;
de wijze van uitvoering van de dienstverlening, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9;
de wijzigingen van de algemene voorwaarden, bedoeld in artikel 10;
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Artikel 13
Geschillen
1. Voor geschillen over de toepassing en de uitleg van de algemene voorwaarden draagt de
concessiehoudster zorg dat, ten behoeve van contractanten die uitsluitend of hoofdzakelijk
anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen, een geschillencommissie wordt
ingesteld.
2. De door de geschillencommissie in acht te nemen procedure wordt door de concessiehoudster
in de algemene voorwaarden bedoeld in artikel 11 opgenomen.

Artikel 14
Wijziging en intrekking van de concessie

1. De concessie kan bij landsbesluit worden gewijzigd.
2. De wijziging treedt niet in werking alvorens de concessiehoudster in de gelegenheid is gesteld
zich daarover uit te spreken.
3. De concessie wordt niet tijdelijk of definitief ingetrokken bij landsbesluit, dan na de
concessiehoudster gehoord te hebben, op basis van een voorafgaand uitgereikte
waarschuwing wanneer:
a.

Een of meerdere voorwaarden van: (a) de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen (AB 2013, GT 769), (b) het Internationaal Verdrag
betreffende Verreberichtgeving) (Trb. 1983, 164) of voorwaarden daaraan ontleend, of (c)
voorschriften in deze concessie niet of niet voldoende worden nageleefd;

b.

Diensten niet hebben plaatsgevonden voor een duur van 45 dagen, tenzij overmacht
aangetoond kan worden;

c.

De concessiehoudster faillissement heeft aangevraagd;

d.

De concessie geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, waarbij gedeeltelijke intrekking een
wijziging van de concessie uitsluiting van een of meer diensten behelst, indien een door de
Minister gegeven aanwijzing niet wordt nagekomen, ondanks een krachtens artikel 32 van
de Landsverordening opgelegde administratieve boete;

4. Onkosten of schade, het gevolg zijnde van de toepassing van dit artikel zijn voor rekening van
de concessiehoudster.
Artikl 15
Staat van Beleg/oorlog
Op deze concessie zij van toepassing het bepaalde in artikelen 40 tot en met 42, van de LVT. De
concessiehoudster is gehouden, indien de gevallen in de hiervoor vermelde artikelen zich voordoen,
haar telecommunicatie-infrastructuur ter beschikking te stellen van de staat, onder de voorwaarden,
richtlijnen en condities, vast te stellen bij Ministeriële regeling. De Ministeriële regeling zal per voorval
worden uitgevaardigd en toegespitst zijn op de omstandigheden van het voorval.
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Artikel 16
Vergoedingen
1. De Concessiehoudster is in gevolge het bepaalde in het vijfde lid van artikel 7, van de LVT een
eenmalige vergoeding verschuldigd voor de voorbereiding en uitgifte van de concessie en een
jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op de naleving en de uitvoering van telecommunicatie
taken zijdens het land, zoals nader neergelegd in het Landsbesluit concessie vergoedingen. De
concessie vergoedingen worden bij landsbesluit vastgelegd en gewijzigd. De verschuldigde
concessie vergoeding is toepasselijk gerekend vanaf de datum inwerkingtreding van het
landsbesluit.
2. De Concessiehoudster is tevens ingevolge: (a) dit landsbesluit, (b) artikel 31, van de LVT,
vergoedingen verschuldigd met betrekking tot de toekenning, reservering en gebruik van
frequentiespectrum, inspecties, keuringen en overige diensten vermeld in bedoeld artikel,
alsmede (c) diensten en vergoedingen vervat in landsbesluiten ter uitwerking van de
landsverordening, zoals neergelegd in de daartoe strekkende Regeling Telecommunicatie
Tarieven.
3. De Concessiehoudster is verschuldigd die vergoedingen, gelieerd aan ieder de door haar ter
beschikking gestelde diensten, die op haar van toepassing zijn ingevolge de aan dit landsbesluit
gehechte Landsbesluit Concessie vergoedingen en de Regeling Telecommunicatie Tarieven, en
de tarieven lijst aangehecht. Iedere wijziging doorgevoerd in het Landsbesluit concessie
vergoedingen alsmede de Regeling Telecommunicatie Tarieven of dit landsbesluit, zijn van
toepassing en worden geacht te zijn gehecht aan dit landsbesluit vanaf de datum der inwerking
treding. De vergoedingen worden betaald ten kantore van of via de bankovermaking op de
rekening van Bureau Telecommunicatie en Post St. Maarten. Betalingen geschieden voor, doch
in ieder geval binnen de daartoe gegunde termijn, vermeld op de uitgereikte rekening. Indien
de concessiehoudster nalatig is de vergoedingen tijdig te voldoen, kan de Minister ingevolge
artikel 34, van de LVT de incasso gebieden, waarbij alle uitstaande bedragen vermeerderd
worden met de wettelijke rente en incasso kosten.
Artikel 17
Slotbepalingen
1. De Concessiehoudster vrijwaart de rechtspersoon het Land Sint Maarten voor alle
aanspraken welke derden uit hoofde aan de aanwezigheid of werking van de
telecommunicatie-infrastructuur tegenover het Land Sint Maarten zouden kunnen doen
gelden. De Concessiehoudster neemt in acht en voldoet aan alle toepasselijke verdragen,
wetten, beleid en richtlijnen.
2. De concessie wordt beschouwd als te zijn ingetrokken, op de dag waarop de meerderheid
van bestuursmacht/de aandelen van de concessiehoudster worden vervreemd of op andere
wijze van de hand worden gedaan en overgedragen zijn aan anderen dan de
personen/entiteiten die aandeelhouders zijn op het moment van uitgifte van de vergunning,
tenzij conform wettelijke voorschriften voorafgaande goedkeuring bekomen is voor een
dergelijke overdracht van bestuursmacht/ aandelen.
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3. Dit besluit vervalt indien de concessiehoudster de uitreiking van dit besluit niet accepteert
binnen een periode van één (1) maand na dagtekening hiervan en de betaling die
verschuldigd is krachtens de Zegelverordening 1908 niet heeft voldaan.
Artikel 19
Inwerkingtreding
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot
en met 1 februari 2016. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Landscourant.

Philipsburg, 29 januari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

De Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie,
d.d.
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2020/1252

Landsbesluit
Van de 29 januari 2021, no 20/0713
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Op voordracht van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.
In overweging genomen hebbende:
-

dat St. Maarten International Telecommunication Services N.V., (hierna afgekort als: SMITCOMS
NV), aan alle verplichtingen uit hoofde van haar concessie, gedurende de hieraan voorafgaande
termijn, heeft voldaan;
dat SMITCOMS N.V. alle vergoedingen uit hoofde van haar concessie en overige vigerende
regelgeving heeft voldaan;
dat SMITCOMS N.V. een Bewijs van Goedkeuring (Bijlage I) heeft verkregen;
dat er geen bezwaar bestaat tegen de verlenging van de concessie voor aanleg, instandhouding
en exploitatie van een openbare lange afstand telecommunicatie infrastructuur te St. Maarten
door SMITCOMS N.V.

Gelet op:
-

Paragrafen 1 tot en met 3, van de Landsverordening Telecommunicatie Voorzieningen (AB
2013, GT no. 769);
Landsbesluit concessie vergoedingen (13-0720);
Artikel 6, van het landsbesluit opgedragen telecommunicatie diensten (AB 2013, GT no. 771);
Regeling Telecommunicatie tarieven (AB 2013 no. 39)
Sint Maarten National Numbering Plan 2015;

HEEFT GOEDGEVONDEN:
Artikel 1
Concessieverlening
1. Aan de op Sint Maarten gevestigde naamloze vennootschap St. Maarten International
Telecommunication Services N.V., het bij besluit van 8 maart 2000, no. 14, no. 944/JAZ,
gewijzigd bij landsbesluit van 19 maart 2005 no. 146/RNA, verleende concessie, te verlengen
voor de duur van vijftien (15) jaren, gerekend vanaf 1 januari 2015, onder de navolgende
voorwaarden.
2. De concessiehoudster is verplicht tenminste de in artikel 2, onderdeel k, bedoelde diensten aan
te bieden. De concessiehoudster is gehouden voor ieder dienst haar diensten aan te bieden
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conform de Quality of Service (hierna afgekort als: QoS) en de Quality of Experience (hierna
afgekort als: QoE) standaarden. De standaarden van toepassing op het moment van afgifte
dezer concessie worden aan de concessie gehecht. Indien gedurende de duur van de concessie
de QoS en QoE standaarden worden aangepast, dan zullen die standaarden vanaf datum
inwerkingtreding van toepassing zijn voor de concessiehoudster, en geacht worden te zijn
aangehecht aan deze concessie.
3. De concessie verlengd voor een periode van 15 jaren zal, behoudens eerdere intrekking of
opzegging zijdens de concessiehoudster, vervallen op 1 januari 2030.

Artikel 2
Definities
In deze concessie wordt verstaan onder:
a.
b.

Minister de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
Landsverordening Landsverordening Telecommunicatie Voorzieningen (AB 2013, GT no. 769)
(hierna afgekort als: LTV);
c. Landsbesluit concessie vergoeding: Landsbesluit concessie vergoedingen (13-0720);
d. Regeling Telecommunicatie tarieven: Regeling telecommunicatie tarieven (AB 2013 no. 39);
e. Nummerplan: Sint Maarten National Numbering Plan 2015;
f. Nummerbeheerder: een door de Minister aangewezen beheerder die verantwoordelijk is voor het
toekennen van nummerseries en het gebruik hiervan;
g. Concessie: de concessie voor het aanleggen, in stand houden en exploiteren van
telecommunicatie infrastructuur, bedoeld in de paragrafen 1 tot en met 3, van de LVT en zoals
omschreven in dit landsbesluit;
h. Concessiehoudster: St. Maarten International Telecommunication Services N.V.;
i. Lange afstand telecommunicatie infrastructuur: de telecommunicatie infrastructuur bestemd voor
de verzorging van de in onderdeel k bedoelde diensten in Sint Maarten;
j. Verzorgingsgebied: het Land Sint Maarten en ieder verzorgingsgebied als zodanig gedefinieerd in
machtiging verstrekt aan de concessiehoudster;
k. Diensten: de diensten als bedoeld in:
Artikel 6, van het landsbesluit opgedragen telecommunicatie diensten (AB 2013, GT no.
771);
Het ter beschikking stellen van het gebruik van vaste verbindingen als bedoeld in artikel
3, tweede lid, van de LTV tussen aansluitpunten binnen het verzorgingsgebied en het
buitenland;
l. Contractant: degene die met de concessiehoudster een overeenkomst is aangegaan met
betrekking tot de levering van één (1) of meer diensten door de concessiehoudster;
m. Dienstaanbieder: een natuurlijke- of rechtspersoon die telecommunicatie diensten aanbiedt, welke
geheel of gedeeltelijk bestaan uit de overdracht en routering van signalen over de
telecommunicatie infrastructuur van de concessiehoudster;
n. Directeur: Directeur Bureau Telecommunications en Post;
o. QoS/QoE: de kwaliteitsnormen neergelegd in een document de QoS/QoE naam dragend, van
toepassing op alle concessie en machtiging houders te Sint Maarten vanaf de dag der eerste
publicatie of daaropvolgende publicaties.
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Artikel 3
Dienstverlening Telecommunicatie
1. De concessiehoudster draagt naar redelijkheid zorg voor een aan de eisen destijds
beantwoordend kwaliteitsniveau van de telecommunicatie-infrastructuur en de diensten. De
concessiehoudster is bij de aanbieding van diensten binnen het verzorgingsgebied gehouden de
voor Sint Maarten van toepassing verklaarde kwaliteitsnormen en standaarden te volgen. De
kwaliteitsnormen en standaarden worden door de Minister vastgelegd, en zijn van toepassing
vanaf de dag der publicatie.
2. De concessiehoudster biedt haar diensten in beginsel overal binnen haar verzorgingsgebied aan,
tegen gelijke voorwaarden.
3. De concessiehoudster kan het leveren van diensten weigeren dan wel beëindigen indien door
een contractant niet wordt voldaan aan de instandhouding van een goede telecommunicatieinfrastructuur en een goede dienstverlening als bedoeld in de LTV en de in artikel 11 bedoelde
algemene voorwaarden.
4. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de telecommunicatie-infrastructuur geschikt is
voor verschillende soorten moderne interconnectie modaliteiten, waaronder C7 2 of andere
Internet Protocol gebaseerde standaarden welke noodzakelijk zijn voor het verrichten van de
interne- en externe koppelingen. Deze vorm van koppeling tussen partijen geschiedt op basis
van een onderhandeling tussen concessiehoudsters. De concessiehoudster is gehouden vaste
verbindingen in gebruik aan te bieden, welke voldoen aan internationale aanbevelingen.
5. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de eigenschappen van de telecommunicatieinfrastructuur op het aansluitpunt ten behoeve van het verrichten van diensten voldoen aan
door internationale organisaties, zoals de International Telecommunication Unit (hierna afgekort
als: ITU), de Internet Engineering Task Force (hierna afgekort als: IETF), vastgestelde
aanbevelingen, richtlijnen, normen, standaarden en specificaties.
6. De concessiehoudster zal tijdig bekendheid geven aan wijzigingen van de eigenschappen van
de telecommunicatie- infrastructuur en de diensten, voor zover deze van invloed zijn op de
mogelijkheden voor de gebruiker. De concessiehoudster is in ieder geval gehouden iedere
wijziging in haar telecommunicatie- infrastructuur vooraf kenbaar te maken aan de Directeur.
7. De telecommunicatie-infrastructuur is gedurende haar gebruik onderhevig aan inspecties en
controles op naleving van concessie voorwaarden en overige vigerende regelgeving. De
elementen van de telecommunicatie-infrastructuur worden van een identificatie (barcode)
voorzien (Bijlage I). Iedere wijziging aan de telecommunicatie-infrastructuur noopt tot een
inspectie en het aanbrengen van nieuwe barcodes voor toegevoegde en/of gewijzigde
elementen. Aan de concessiehoudster wordt na iedere inspectie of barcodering een certificaat
ten bewijze van haar voldoening aan concessie voorwaarden of vigerende regelgeving uitgereikt.
8. De telecommunicatie-infrastructuur kan, ongeacht de geldigheidsduur van een “Bewijs van
Goedkeuring”, om de twee (2) jaren namens de Minister herkeurd worden op de vastgestelde dan
vigerende technische instel parameters. Indien de telecommunicatie-infrastructuur bij de keuring
niet in orde is bevonden, treft de concessiehoudster binnen een door de Directeur vast te stellen
termijn, welke niet meer bedraagt dan negentig (90) dagen, de nodige voorzieningen opdat het
functioneren van de mobiele telecommunicatie-infrastructuur weer voldoet aan de gestelde
technische eisen.

C7 is een signaleringsprotocol dat bij Telecommunicatiebedrijven gebruikt wordt om
interconnecties te realiseren.
2
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9. De Directeur kan, niettegenstaande het bepaalde in het zevende lid van dit artikel, te allen tijde
een technische keuring laten uitvoeren aan de telecommunicatie-infrastructuur bij wege van
controle ter voldoening aan concessie voorwaarden of indien aan de hand van metingen of
inspecties blijkt dat de telecommunicatie-infrastructuur slecht functioneert.
10. Vaste verbindingen van bijzondere aard kunnen onder bijzondere voorwaarden worden
aangeboden.

Artikel 4
Uitbreiding infrastructuur en technische vereisten
1. De bepalingen vervat in de leden 1 tot en met 4 van artikel 3 zijn van toepassing voor iedere
uitbreiding van de infrastructuur of aanbieding van nieuwe diensten die de concessiehoudster
onderneemt gedurende de duur van deze concessie in dier voegge dat het besluit tot uitbreiding
op voorhand kenbaar gemaakt dient te worden en goedkeuring bekomen kan worden op het
plan tot uitbreiding. Van toepassing zijnde termijnen volgen uit de goedkeuring verleend op het
plan tot uitbreiding.
2. De concessiehoudster voldoet ten alle tijden aan de gestelde technische eisen voor haar
infrastructuur in aanleg, schakel capaciteit en transmissie mogelijkheid. De bepalingen vervat
in de artikelen 11 tot en met 18, 20 tot en met 22 van de concessie van 8 maart 2000, zijn
onverkort van toepassing, mitsdeze bij deze daarin wijzigingen zijn toegebracht, of gedurende
de duur van deze verlenging wijzigingen inwerkingtreden. De technische vereisten die thans in
ieder geval van toepassing zijn, worden bij deze concessie aangehecht (Bijlage I).

Artikel 5
Informatieverstrekking
De concessiehoudster draagt er zorg voor te garanderen dat aan een ieder binnen het
verzorgingsgebied via een informatienummer inlichtingen worden verstrekt over
telefoonnummers van interinsulaire- en internationale bestemmingen in de met haar
telecommunicatie-infrastructuur gekoppelde netwerken.

Artikel 6
Aanvragen/mededelingen, technische voorzieningen en richtlijnen
tariefstructuur
1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat de aanvrager wordt medegedeeld of de aanvraag
op grond van de algemene voorwaarden is geaccepteerd en wanneer de gevraagde activiteit zal
plaatsvinden. In de regel vindt deze mededeling plaats binnen zeven (7) werkdagen na
ontvangst van een aanvraag tot levering, beëindiging of wijziging van aansluiting op een dienst.
Onder werkdagen wordt hierbij verstaan maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van
algemeen erkende feestdagen.
2. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien de benodigde technische voorzieningen in
vooraanleg aanwezig en beschikbaar zijn, de in het eerste lid genoemde geaccepteerde
aanvraag in de regel binnen drie (3) maanden na acceptatie wordt uitgevoerd, of binnen een
met de aanvrager overeengekomen andere periode.
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3. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien de benodigde technische voorzieningen
niet in vooraanleg aanwezig of beschikbaar zijn, de in het eerste lid genoemde geaccepteerde
aanvraag in de regel binnen twaalf (12) maanden na acceptatie wordt uitgevoerd, of binnen een
met de aanvrager overeengekomen andere periode.
4. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat, indien een contractant melding doet dat de
dienstverlening op het aansluitpunt niet voldoet aan het ter zake in de algemene voorwaarden
gestelde, doorgaans binnen twee (2) werkdagen een onderzoek wordt ingesteld.
5. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat na ontvangst van een melding als genoemd in het
vierde lid binnen de gebruikelijke termijn van vijf (5) werkdagen dusdanige voorzieningen
worden getroffen opdat de dienstverlening weer voldoet aan het in de algemene voorwaarden
ter zake gestelde.
6. De concessiehoudster zal ervoor zorgdragen dat een contractant op diens verzoek een per in de
algemene voorwaarden aan te geven periode gespecificeerde telefoonrekening wordt
aangeboden, tegen vergoeding van de meerkosten daarvan door de contractant aan de houder
van de concessie.
7. Het is de concessiehoudster toegestaan gespecificeerde rekeningen naar diensten of combinatie
van diensten aan contractanten te verstrekken in navolging van het bepaalde in het vorig lid
van dit artikel.
8. Ten aanzien van de tariefstructuur gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor overeenkomstige vormen van dienstverlening zullen in heel het verzorgingsgebied
dezelfde tarieven worden gehanteerd, waarbij objectieve kwalitatieve en kwantitatieve
criteria worden gehanteerd, zoals verkeersvolume, tijdsduur, tijdstip, afstand en
contractduur;
b. Tarieven worden op een kosten georiënteerde basis bepaald met in aanmerking
nemende een redelijk rendement op gepleegde investeringen van maximaal 20%.
c. De tarieven kunnen in rekening worden gebracht door middel van eenmalige
vergoedingen, periodieke vergoedingen en gebruiksafhankelijk vergoedingen;
d. De in onderdeel a. bedoelde tarieven worden op een door de concessiehoudster vast te
stellen wijze aan de gebruikers bekend gemaakt.

Artikel 7
Voorzieningen

1. De concessiehoudster is verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken van dienstaanbieders om
voorzieningen ter beschikking te stellen ten behoeve van of direct verband houdende met het
door hen aan derden aan te bieden telecommunicatiediensten.
2. De concessiehoudster stelt de in het eerste lid bedoelde voorzieningen ter beschikking op door
haar daarvoor te bepalen en bekend te maken objectieve en niet -discriminatoire voorwaarden
betreffende tarieven en technische specificaties.
3. De concessiehoudster gaat bij haar aanbod uit van de door de dienstaanbieder gevraagde
voorzieningen, tenzij deze technisch niet mogelijk zijn, de integriteit van de telecommunicatieinfrastructuur van de concessiehoudster in gevaar brengen, of redelijkerwijs niet noodzakelijk
zijn voor een doelmatige verzorging van de diensten van de dienstaanbieder.
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4. De voorzieningen worden binnen vier (4) weken nadat er een verzoek ter zake aan de
concessiehoudster is gedaan, geleverd indien de gevraagde voorzieningen in vooraanleg reeds
aanwezig zijn. In geval de gevraagde voorzieningen niet in vooraanleg aanwezig zijn dient de
concessiehoudster binnen vier weken een bindende offerte te leveren waarin in ieder geval is
opgenomen:
a) een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van de
gevraagde voorzieningen,
b) en de prijs waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde voorzieningen door
de concessiehoudster geleverd zullen worden.

Artikel 8
Koppeling/interconnectie
1. De concessiehoudster draagt er zorg voor dat zij andere concessiehoudsters, met in achtneming
van het bepaalde in artikel 3, derde lid, voorziet van koppelingen met haar vaste (geschakelde
of op Internet Protocol gebaseerde) telecommunicatie-infrastructuur.
2. De concessiehoudster stelt, binnen een termijn van een maand, de voorzieningen voor de
koppeling ter beschikking, op de door haar daarvoor te bepalen voorwaarden betreffende
tarieven en technische specificaties,.
3. De concessiehoudster gaat bij het bepalen van haar aanbod uit van de door andere
concessiehoudsters gevraagde voorzieningen, tenzij deze technisch niet mogelijk zijn, de
integriteit van haar telecommunicatie- infrastructuur in gevaar brengen, of redelijkerwijs niet
noodzakelijk zijn voor een doelmatige verzorging van de door middel van de telecommunicatieinfrastructuur van die andere concessiehoudster te verlenen diensten.
4. De voorzieningen voor de koppeling worden binnen vier weken nadat er een verzoek daartoe
aan de concessiehoudster is gedaan, geleverd indien de gevraagde voorzieningen in vooraanleg
reeds aanwezig zijn. In geval de gevraagde voorzieningen niet in vooraanleg aanwezig zijn
dient de houder van de concessie binnen vier weken een bindende offerte te leveren waarin in
ieder geval is opgenomen:
a) een beschrijving van de te leveren voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van de
gevraagde voorzieningen, en
b) de prijs waarvoor en de termijn waarbinnen de gevraagde voorzieningen geleverd zullen
worden.
5. De

in

het

tweede

lid

bedoelde

voorzieningen

omvatten

in

ieder

geval:

a) de technische interface op de vaste (geschakelde of op internet protocol gebaseerde)
infrastructuur van gedefinieerde kwaliteit en capaciteit;
b) de mogelijkheid het gebruik van de dienstverlening via de infrastructuur van de
aanvrager te blokkeren;
c) het doorgeven van de "calling line identification";
d) de mogelijkheid tot opstellen van apparatuur, behorend tot de infrastructuur van de
aanvrager, voor zover deze benodigd is voor de koppeling;
e) de middelen om het gebruik van de infrastructuur en de kwaliteit van de koppeling te
meten.
6. De concessiehoudster stelt de telecommunicatie-infrastructuur voor andere diensten dan die
als bedoeld in artikel 2, onderdeel k, slechts onder dezelfde voorwaarden en tarieven ter
beschikking aan zowel haar dochter-, zustermaatschappijen of onderdelen als aan derden.
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Artikel 9
Interconnectie

1. De door de concessiehoudster te hanteren tarieven voor interconnectie als bedoeld in artikel 8,
worden op een kosten georiënteerde basis bepaald met in aanmerking nemende een redelijk
rendement op gepleegde investeringen van maximaal 20%. In het geval van disputen zal bij
voorlegging aan de Directeur gebruik gemaakt worden van algemeen bekende
kostenmethodologieën, die erop toezien dat een neutrale verificatie van de tarieven wordt
ondernomen, in lijn met vigerende normen in de regio of gelijksoortige markten.
2. De concessiehoudster past de tarieven conform haar interconnectie model op nondiscriminatoire wijze toe.

Artikel 10
Nationaal Nummer Plan
Nummerseries dienen overeenkomstig het bepaalde in het Nationaal Nummer plan van Sint Maarten
te worden aangevraagd. De door de nummer beheerder toegekende nummerseries aan de
concessiehoudster worden conform daarvoor geldende voorschriften in gebruik genomen. De kosten
verbonden aan de toekenning, gebruik en reservering van nummerseries dienen conform het Nationaal
Nummer Plan van St. Maarten en iedere overige bepaling daartoe vastgesteld door de Minister, voldaan
te worden. Aan de concessiehoudster worden ook de jaarlijkse kosten gemoeid met het toezicht op
het gebruik van toegekende nummerseries zijdens de concessiehoudster in rekening gebracht.
Aanvragen voor nieuwe en/of additionele nummerseries, dienen onderbouwd te worden met een
meerjarenplanning strekkende ter deugdelijke ondersteuning van de aanvraag. Voor het in gebruik
nemen van nieuwe nummerseries is voorafgaande goedkeuring van de Minister vereist.

Artikel 11
Algemene Voorwaarden

1. De concessiehoudster stelt voor iedere dienst, voor een ieder en overal binnen haar
verzorgingsgebied geldende, algemene voorwaarden vast, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van dit landsbesluit.
2. De algemene voorwaarden bevatten naast een beschrijving van de dienst, tenminste regelingen
met betrekking tot levering, opzegging, betaling, service, aansprakelijkheden, wanbetaling,
misbruik, weigeringsgronden, geschillenregeling en beëindiging van de dienstverlening. De
algemene voorwaarden worden op zodanige wijze bekend gemaakt dat alle belanghebbenden
daarvan kennis kunnen nemen.
3. De Concessiehoudster is gehouden de navolgende voorzieningen te treffen met betrekking
ieder de faciliteiten die gebruikt worden voor de levering van diensten, ingevolge
landsbesluit:
a) De Concessiehoudster zal voor de bediening en het technisch onderhoud van
telecommunicatie-infrastructuur gekwalificeerde personen die in dienst hebben
inhuren ter garandering van een deugdelijke en consistente dienstverlening.
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b) De Concessiehoudster zal ter deugdelijke functionering van haar faciliteiten en
waarborging van haar dienstverlening beschikken over voldoende goed functionerende
test- en meetinstrumenten, vervangingsapparatuur en -onderdelen welke door de
leverancier van haar infrastructuur voorgeschreven worden voor het installeren, het
onderhouden en/of de reparatie van de infrastructuur. De concessiehoudster draagt er
zorg voor dat alle meetapparatuur geschikt is voor het frequentiegebied waarin de
telecommunicatie-infrastructuur werkt.
Artikel 12
Rapportage
1. De concessiehoudster rapporteert jaarlijks aan de Minister over de mate waarin is voldaan aan
LVT, de daarop berustende bepalingen en de in deze concessie opgenomen voorwaarden.
2. In het rapport bedoeld in het eerste lid wordt de volgende informatie verstrekt:
a) de aard, de omvang en de kwaliteit van de diensten blijkend uit:
i.

een overzicht van de vormen van dienstverlening die worden verleend ter zake van
de uitvoering van de concessie;
ii.
een overzicht van de wijzigingen in bedoelde vorm van dienstverlening;
iii.
een overzicht van het gebruik van de diensten per soort binnen Sint Maarten;
iv.
een overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot: nieuwe vormen van
dienstverlening voor zover niet onder het voornoemde punt aangegeven;
v.
het percentage op jaarbasis bepaald, volgens een van tevoren vastgestelde
meetmethode, dat aangeeft in welke mate is voldaan aan de voorwaarden
opgenomen in artikel 3;
b) het aantal geschillen en de aard daarvan dat is voorgelegd aan de commissie, bedoeld in
artikel 14, alsmede over de afdoening daarvan;
c) de ontwikkeling van de tarieven op grond van de in artikel 6, achtste lid gegeven richtlijnen;
3. De concessiehoudster legt jaarlijks de meest recente versie van haar meerjarenbeleid met
betrekking tot ontwikkelingen in de telecommunicatie-infrastructuur voor aan de Minister voor
zover deze ontwikkelingen van belang zijn voor de uitvoering van deze algemene richtlijnen.
4. De concessiehoudster verstrekt jaarlijks informatie aan de Minister over het uit de concessie
gehaalde rendement en de financiële resultaten, blijkend uit een overzicht van de omzet en de
lasten in enig jaar aan de hand waarvan het nettoresultaat van de activiteiten kan worden
vastgesteld.
5. De concessiehoudster overlegt aan de Minister een verklaring van een onafhankelijke, door de
Minister aan te wijzen accountant inzake de juistheid en volledigheid van de in het tweede en
vierde lid genoemde op te leveren gegevens en het al dan niet bestaan van subsidies aan andere
activiteiten dan die ter zake van de uitvoering van de concessie en van de diensten.
6. De concessiehoudster verschaft per kwartaal een schriftelijk overzicht aan de Directeur van de
binnen die voorgaande kwartaal periode op de telecommunicatie-infrastructuur aangesloten
contractanten per dienst soort, alsmede de contractanten die van de telecommunicatieinfrastructuur zijn afgesloten. De Concessiehoudster verschaft de Directeur een halfjaarlijks
schriftelijk overzicht bevattende totale aantallen van aan haar telecommunicatie-infrastructuur
aangesloten contractanten. Voorts bevat dit overzicht een samenvatting betreffende de totale
hoeveelheid storingsrapporten afgehandeld binnen een bepaald tijdvak, binnen de daartoe
bepaalde normen. Dit overzicht zal met redenen omkleedt zijn indien de storingsrapporten niet
binnen de normen zijn afgehandeld, strekkende ter nadere uitleg van de redenen voor niet
naleving van de normen, alsmede de voorgenomen aanpak ter voorkoming van een nadere of
voortdurende niet nakoming.
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Artikel 13
Overlegorgaan
1. De concessiehoudster handhaaft het ingestelde overlegorgaan, waarbij de directie van de
concessiehoudster als gesprekspartner optreedt. De concessiehoudster draagt zorg voor de
opstelling van een reglement, regelende doel en middelen, samenstelling, werkwijze en
publiciteit. De samenstelling zal zodanig dienen te zijn dat een representatieve
vertegenwoordiging wordt verkregen van organisaties van consumenten, grootverbruikers
waaronder de overheid, leveranciers, importeurs en fabrikanten van apparatuur, aanbieders van
diensten, werkgevers en werknemers
2. De leden worden benoemd door het overlegorgaan. Bij de instelling van het orgaan geschiedt
de benoeming van de leden door de Minister.
3. Het overlegorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen.
4. In het overlegorgaan worden die aangelegenheden besproken die betrekking hebben op de
activiteiten van de concessiehoudster ter zake van de uitvoering van de concessie en van
diensten, voor zover deze van algemene aard en van lokale strekking zijn, zoals:
de in het meerjarenbeleid opgenomen activiteiten, bedoeld in artikel 12, derde lid;
de wijze van uitvoering van de dienstverlening, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9;
de wijzigingen van de algemene voorwaarden, bedoeld in artikel 11;

Artikel 14
Geschillen
1. Voor geschillen over de toepassing en de uitleg van de algemene voorwaarden draagt de
concessiehoudster zorg dat, ten behoeve van contractanten die uitsluitend of hoofdzakelijk
anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen, een geschillencommissie wordt
ingesteld.
2. De door de geschillencommissie in acht te nemen procedure wordt door de concessiehoudster
in de algemene voorwaarden bedoeld in artikel 11 opgenomen.

Artikel 15
Wijziging en intrekking van de concessie

1. De concessie kan bij landsbesluit worden gewijzigd.
2. De wijziging treedt niet in werking alvorens de concessiehoudster in de gelegenheid is gesteld
zich daarover uit te spreken.
3. De concessie wordt niet tijdelijk of definitief ingetrokken bij landsbesluit, dan na de
concessiehoudster gehoord te hebben, op basis van een voorafgaand uitgereikte waarschuwing
wanneer:
a) Een of meerdere voorwaarden van: (a)
de Landsverordening op de
Telecommunicatievoorzieningen (AB 2013, GT 769), (b) het Internationaal Verdrag
betreffende Verreberichtgeving) (Trb. 1983, 164) of voorwaarden daaraan ontleend, of
(c) voorschriften in deze concessie niet of niet voldoende worden nageleefd;
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b) Diensten niet hebben plaatsgevonden voor een duur van 45 dagen, tenzij overmacht
aangetoond kan worden;
c) De concessiehoudster faillissement heeft aangevraagd;
d) De concessie geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, waarbij gedeeltelijke intrekking
een wijziging van de concessie uitsluiting van een of meer diensten behelst, indien een
door de Minister gegeven aanwijzing niet wordt nagekomen ondanks een krachtens
artikel 32 van de Landsverordening opgelegde administratieve boete;
4. Onkosten of schade, het gevolg zijnde van de toepassing van dit artikel zijn voor
rekening van de concessiehoudster.

Artikel 16
Staat van Beleg/oorlog
Op deze concessie zijn van toepassing de artikelen 40 tot en met 42, van de LTV. De concessiehoudster
is gehouden, indien de gevallen in de hiervoor vermelde artikelen zich voordoen, haar
telecommunicatie-infrastructuur ter beschikking te stellen van de staat, onder de voorwaarden,
richtlijnen en condities, vast te stellen bij Ministeriële regeling. De Ministeriële regeling zal per voorval
worden uitgevaardigd en toegespitst zijn op de omstandigheden van het voorval.

Artikel 17
Vergoedingen
1. De Concessiehoudster is ingevolge het bepaalde in het vijfde lid van artikel 7, van de LVT een
eenmalige vergoeding verschuldigd voor de voorbereiding en uitgifte van de concessie en een
jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op de naleving en de uitvoering van telecommunicatie
taken zijdens het land, zoals nader neergelegd in het Landsbesluit concessie vergoedingen. De
concessie vergoedingen worden bij landsbesluit vastgelegd en gewijzigd. De verschuldigde
concessie vergoeding is toepasselijk gerekend vanaf de datum inwerkingtreding van het
landsbesluit.
2. De Concessiehoudster is tevens ingevolge (a) dit landsbesluit, (b) artikel 31, van de LTV,
vergoedingen verschuldigd met betrekking tot de toekenning, reservering en gebruik van
frequentiespectrum, inspecties, keuringen en overige diensten vermeld in bedoeld artikel,
alsmede (c) diensten en vergoedingen vervat in landsbesluiten ter uitwerking van de LTV, zoals
neergelegd in de daartoe strekkende Regeling Telecommunicatie Tarieven.
3. De Concessiehoudster is verschuldigd die vergoedingen, gelieerd aan ieder de door haar ter
beschikking gestelde diensten, die op haar van toepassing zijn ingevolge de aan dit landsbesluit
gehechte Landsbesluit Concessie vergoedingen en de Regeling Telecommunicatie Tarieven, en
de tarieven lijst aangehecht. Iedere wijziging doorgevoerd in het Landsbesluit concessie
vergoedingen alsmede de Regeling Telecommunicatie Tarieven of dit landsbesluit, zijn van
toepassing en worden geacht te zijn gehecht aan dit landsbesluit vanaf de datum der
inwerkingtreding. De vergoedingen worden betaald ten kantore van of via de bankovermaking
op de rekening van Bureau Telecommunications en Post Sint Maarten. Betalingen geschieden
voor doch in ieder geval binnen de daartoe gegunde termijn vermeld op de uitgereikte rekening.
Indien de concessiehoudster nalatig is de vergoedingen tijdig te voldoen, kan de Minister
ingevolge artikel 34 van de LTV de incasso gebieden, waarbij alle uitstaande bedragen
vermeerderd worden met de wettelijke rente en incassokosten.
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Artikel 18
Slotbepalingen
1. De concessiehoudster heeft de status van Recognized Operating Agency in de zin van de
Constitutie van de International Telecommunication Union.
2. Het is de concessiehoudster slechts toegestaan overeenkomsten aan te sluiten met
telecommunicatie operators in het land van bestemming ("destination") of land van herkomst
("origin") die officieel geautoriseerd zijn voor internationaal verkeer.
3. Afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geschiedt slechts met de uitdrukkelijke
toestemming van Minister.
4. De concessiehoudster overlegt op aanvraag van de Minister de met internationale organisaties
of in het buitenland gevestigde telecommunicatie bedrijven gesloten overeenkomsten ter
inzage.
5. De concessiehoudster overlegt jaarlijks aan de Minister een raming (in verkeersminuten) en
verdeling van het verkeersvolume, onderverdeeld naar inkomend- en uitgaand verkeer, per
bestemming voor elke buitenlandse telecommunicatie bedrijf afzonderlijk.
6. De Concessiehoudster vrijwaart het land Sint Maarten voor alle aanspraken welke derden uit
hoofde aan de aanwezigheid of werking van de telecommunicatie-infrastructuur tegenover het
land Sint Maarten zouden kunnen doen gelden. De Concessiehoudster neemt in acht en voldoet
aan alle toepasselijke verdragen, wetten, beleid en richtlijnen.
7. De concessie wordt beschouwd als te zijn ingetrokken, op de dag waarop de meerderheid van
bestuursmacht/de aandelen van de concessiehoudster worden vervreemd of op andere wijze
van de hand worden gedaan en overgedragen zijn aan anderen dan de personen/entiteiten die
aandeelhouders zijn op het moment van uitgifte van de vergunning, tenzij conform wettelijke
voorschriften voorafgaande goedkeuring bereikt is voor een dergelijke overdracht van
bestuursmacht/ aandelen.
8. Dit besluit vervalt indien de concessiehoudster de uitreiking van dit besluit niet accepteert
binnen een periode van één (1) maand na dagtekening hiervan en de betaling die verschuldigd
is krachtens de Zegelverordening 1908 niet heeft voldaan.
Artikel 19
Inwerkingtreding
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot
en met 1 januari 2015. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Landscourant.
Bijlage:
Bijlage I: Bewijs van Goedkeuring met daarin opgenomen de barcode specificatie en
vereisten

technische

Philipsburg, 29 januari 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie,
d.d.
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no. 2021/187

MINISTERIËLE BESCHIKKING
Beschikking van de Minister van Justitie van 27 januari 2021 tot publicatie en
aanpassing van de Richtlijnen van mei 2012 met betrekking tot de toepassing van
de Landsverordening toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
In overweging genomen hebbende:
- Dat de noodzaak bestaat tot het benadrukken van het tot nu toe gevoerde restrictieve
toelatingsbeleid zoals verwoord in de Richtlijnen van mei 2012 en daarvóór in de Instructies van
oktober 2010 met betrekking tot de toepassing van de Landsverordening toelating en uitzetting en
het Toelatingsbesluit.
Gelet op:
- de Landsverordening toelating en uitzetting (‘Ltu’) ;
- het Toelatingsbesluit ;
- de Richtlijnen Richtlijnen van mei 2012 met betrekking tot de toepassing van de Landsverordening
toelating en uitzetting en het Toelatingsbesluit (‘Richtlijnen’) ;
- vaste jurisprudentie van het Lar-Gerecht waarbij de Richtlijnen van 2012 houdende beleidsregels hoewel niet eerder formeel gepubliceerd - erkend worden als onderdeel van het toetsingskader bij
de beoordeling van aanvragen ex Ltu.

BESLUIT:

Artikel 1
Vooruitlopend op een integrale aanpassing van de Richtlijnen wordt thans een aantal urgente
aanpassingen aan de Richtlijnen aangebracht.
De aanpassingen die middels deze Ministeriële
beschikking worden vastgesteld vormen een integraal onderdeel van de thans bestaande Richtlijnen van
mei 2012. Deze aanpassingen luiden als volgt.

Artikel 2
De samenlevingsovereenkomst, met uitzondering van die welke is afgesloten in Nederland, als basis
voor een vergunning tot tijdelijk verblijf komt te vervallen.
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Artikel 3
Het normbedrag voor gezinsvorming en gezinshereniging wordt vastgesteld op ANG 3.000,= bruto
inkomen per maand oftewel ANG 36.000,= bruto inkomen per jaar.

Artikel 4
Bij een eerste aanvrage om een vergunning tot tijdelijk verblijf uit hoofde van een directeursvergunning
dient de aanvrager aan te tonen, middels overlegging van bescheiden van een buitenlandse financiële
instelling, dat hij beschikt over een startkapitaal van ten minste ANG 36.000,= waaruit onder andere
zijn eigen salaris voor het eerste jaar betaald kan worden.

Artikel 5
Voortgezet verblijf als verblijfsdoel wordt niet meer gehanteerd. Een aanvrage om verlenging van een
vergunning tot tijdelijk verblijf dient steeds een der uitdrukkelijk in de Richtlijnen erkende verblijfsdoelen
te vermelden.

Artikel 6
Vergunningen tot tijdelijk verblijf worden steeds voor maximaal één (1) jaar verleend.

Artikel 7
Inschrijving op een lagere school van minderjarige kinderen die ouder zijn dan 13 jaar wordt voortaan
niet meer geaccepteerd in het kader van het bewijs van ‘schoolgaand’ als standaardvergunningsvoorwaarde.
Evenmin worden schoolbrieven voor de Franse kant van het eiland
geaccepteerd als bewijs van ‘schoolgaand’.

Artikel 8
Een eerste aanvrage om een vergunning tot tijdelijk verblijf met welk verblijfsdoel ook wordt, op grond
van artikel 9-1-a Ltu juncto paragraaf 3.1.1 van de Richtijnen en dus met aanhaling van de openbare
orde en/of het algemeen belang, afgewezen indien vast komt te staan dat de aanvrager voorafgaand
aan de indiening van de aanvrage illegaal verblijf op St. Maarten heeft gehouden. Hierbij doet het er
niet toe of betrokkene vlak vóór de indiening van de aanvrage St. Maarten is uitgereist teneinde te
voldoen aan het uitlandigheidsvereiste. Een volgende aanvrage zal eerst na drie jaar voor toewijzing in
aanmerking komen, een en ander naar analogie van de regeling van de ongewenstverklaring zoals
neergelegd in artikel 2 lid 4 van het Toelatingsbesluit en paragraaf 11.10 van de Richtlijnen.

Artikel 9
Kennisgevingen in het kader van een ingediende aanvrage zullen steeds schriftelijk plaatsvinden, bij
voorkeur electronisch. De aanvrager van een vergunning om tijdelijk verblijf of een vergunning tot
verblijf dient in dit kader steeds opgave te doen van ten minste één e-mail adres waarop hij bereikbaar
is. Voorts verstrekt de aanvrager, desgevraagd, de aanvullende inlichtingen die naar het oordeel van
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de behandelend ambtenaar of de Minister redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor de beoordeling
van de aanvrage, de op de Minister rustende plicht tot zorgvuldige voorbereiding van besluiten indachtig.

Artikel 10
Alle versies en onderdelen van de publicatie ‘Living on St. Maarten – Guide to Residency’ die sedert
2013 online stond, worden bij deze ingetrokken, terugwerkend tot 19 januari 2021 zijnde de datum
waarop voornoemde publicatie van het internet werd verwijderd.

Artikel 11
Deze beschikking wordt aangehaald als: “Ministeriële beschikking van januari 2021 tot aanpassing en
publicatie van de Richtlijnen van mei 2012” en is van toepassing op aanvragen die ingediend zijn na
de datum van inwerkingtreding van deze beschikking.

Deze beschikking zal in de Landscourant worden geplaatst.

15 Februari 2021
DE MINISTER VAN JUSTITIE,
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TOELICHTING

Algemeen
Op 10 oktober 2010 is St. Maarten Land geworden binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Bij die gelegenheid heeft St. Maarten de Instructies van de Minister van Justitie van het Land de
Nederlandse Antillen inzake de toepassing van de Landsverordening toelating en uitzetting (Ltu) en het
Toelatingsbesluit (‘de Instructies’, afgekondigd in 2006) integraal overgenomen.
In mei 2012 heeft de toenmalige Minister van Justitie van Land St. Maarten voornoemde Instructies
doen vervangen door een stel eigen Richtlijnen (‘de Richtlijnen’), die in essentie niet veel afweken van
de in 2010 overgenomen Instructies doch op een aantal punten een afzwakking van de regels met zich
meebrachten.
De Richtlijnen van 2012, net als de Instructies die tussen 2010 en 2012 golden, gaan uit van een
restrictief toelatingsbeleid hetgeen, gezien de sociaal-economische werkelijkheid van St. Maarten, nogal
voor de hand ligt. Voor dit gedachtengoed kan aansluiting gezocht worden bij de Rijksvisumwet 2016
welke, blijkens de Memorie van Toelichting, eveneens uitgaat van een nationaal restrictief
toelatingsbeleid.
Evaluatie van de situatie op het gebied van toelating van vreemdelingen vanaf onze Land-wording in
2010 tot heden (2021) laat zien dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de voorzieningen
van de Ltu c.a., waardoor langzaamaan het eiland vol is geraakt met een categorie van vreemdelingen
die amper of niet in hun bestaan kunnen voorzien en bovendien een last voor de gemeenschap zijn
geworden zowel in economische en sociale zin als in de zin van ordehandhaving.
Hier komt bij dat op 06 september 2017 St. Maarten rechtstreeks getroffen werd door orkaan Irma,
zijnde de krachtigste orkaan die het Caribisch gebied getroffen heeft vanaf dat wereldwijd het fenomeen
der orkanen systematisch wordt bijgehouden en gemeten. De door orkaan Irma aangebrachte
verwoesting was uiteraard buitengewoon erg.
Behalve dat orkaan Irma de economie en de
werkgelegenheid van St. Maarten zwaar beschadigd heeft, heeft orkaan Irma de tekortkomingen van
St. Maarten op velerlei gebied onweerlegbaar blootgelegd, met name op het gebied van degelijke
huisvesting, welvaart en ordehandhaving.
Zo ook de coronavirus-pandemie van 2020.
Het Ministerie van Justitie heeft, voor wat betreft het beleidsveld van toelating van vreemdelingen,
geconstateerd dat het reeds gehanteerde principe van een restrictief toelatingsbeleid nader benadrukt
en aangescherpt moet worden; zulks – zoals reeds aangegeven – in het kader van het economische en
sociale herstel alsook in het kader van ordehandhaving op St. Maarten. Gezien de fragiele staat van de
werkgelegenheid en het steeds nijpender tekort aan degelijke huisvesting, dient de influx van personen
te worden ingedamd, vooral voor wat betreft personen die weinig tot geen toegevoegde waarde hebben
voor de economie en de welvaart van St. Maarten. Voortaan dienen er vooral hogere eisen te worden
gesteld aan de financiële draagkracht van toe te laten personen.
Teneinde het voorgaande op de kortst mogelijke termijn te bewerkstelligen is een prompte aanpassing
van de Richtlijnen vereist. Gezien de urgentie, is de beste aanpak hiertoe middels een Ministeriële
beschikking die de meest urgente punten bestrijkt in plaats van een integrale herziening van de
Richtlijnen waar veel meer tijd mee gemoeid zal zijn.
Onderstaand volgt een puntsgewijze toelichting op de thans voorgestelde urgente aanpassingen van
de Richtlijnen.
Artikelsgewijs
Artikel 1 en Artikel 11: Reikwijdte van deze Ministeriële beschikking.
Spreken verder voor zich.
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Artikel 2: de samenlevingsovereenkomst als basis voor een vergunning tot tijdelijk verblijf (‘v.t.t.v.’).
In de Instructies van 2006, door Land St. Maarten overgenomen in 2010, was de
samenlevingsovereenkomst als basis voor het verkrijgen van een v.t.t.v. reeds geschrapt; alleen een in
Nederland gesloten samenlevingsovereenkomst werd geaccepteerd als basis voor een v.t.t.v. Dit, juist
om schijn-situaties terug te dringen.
In de Richtlijnen van 2012 is deze regel weer ongedaan gemaakt, waardoor Land St. Maarten binnen
korte tijd weer geconfonteerd werd met heel veel schijn-samenlevingsovereenkomsten ertoe leidend
dat veel v.t.t.v.’s ten onrechte vergeven zijn.
Deze situatie dient wederom gecorrigeerd te worden.
Artikel 3: het normbedrag in geval van gezinsvorming of gezinshereniging.
Tot 2012 stond de norm op ANG 3.000,= bruto inkomen per maand.
In de Richtlijnen van 2012 is deze norm afgezwakt tot ANG 2.000,=.
Dit was, bij nader inzien, een fout. Immers, de vreemdeling die wordt toegelaten tot verblijf bij de
eveneens vreemde partner heeft een werkverbod. Twee personen onderhouden op een bruto-salaris
van ANG 2.000,= is zo goed als onmogelijk. Het is dan ook onverantwoord om de norm van ANG
2.000,= bruto inkomen per maand te blijven hanteren.
Benadrukt zij ook dat, ingevolge paragraaf 3.7.3 van de Richtlijnen, de aanvrager moet kunnen
aantonen dat bedoelde inkomsten duurzaam zijn, hetgeen wil zeggen dat deze inkomsten beschikbaar
zijn voor de duur van de v.t.t.v., derhalve een jaar. Bij de beoordeling van het inkomen wordt, in geval
van een aanvrage om verlenging, dus niet alleen gekeken naar het inkomen in de acherliggende periode
maar ook naar het verwachte inkomen in de vóórliggende periode van een jaar.
Artikel 4: normbedrag in geval van v.t.t.v. ex directeursvergunning
Geconstateerd is dat de directeursvergunning in heel veel gevallen misbruikt wordt als middel tot het
verkrijgen van verblijf, vooral wanneer de aanvrager voorheen één of meer keren een v.t.t.v. uit andere
hoofde is geweigerd dan wel lange tijd illegaal op het eiland heeft verbleven.
De houder van een directeursvergunning wordt geacht zijn persoonlijke inkomen te trekken uit de NV
of BV in kwestie.
Vaak komt het voor dat de NV of BV financieel niet bij machte is om het maandelijkse salaris van de
principaal/directeur te betalen. Dat salaris moet ten minste gelijk zijn aan het minimumloon (ANG
1.530,50 bruto per maand). Indien de directeur ook verblijf voor gezinsleden aanvraagt, moet het
salaris ten minste ANG 3.000,= bruto per maand bedragen, ref. paragraaf 3.7.1 van de Richtlijnen
gelezen in samenhang met artikel 3 van de onderhavige Ministeriële beschikking. Het jaarlijkse salaris
van de houder van de directeursvergunning dient dus minimaal te bedragen hetzij ANG 18.366,= hetzij
ANG 36.000,=. Vandaar de eis dat de NV of de BV een startkapitaal van ten minste ANG 36.000,=
moet hebben.
Vast is komen te staan dat veelal deze directeuren geen echt inkomen uit de opgerichte NV of BV
verwerven, dat de NV of BV vaak niet in staat is een echt salaris aan de oprichter/directeur te betalen
zoals hiervoor omschreven, dat de NV of BV vaak niet eens een bankrekening heeft, et cetera.
Deze regeling strekt er dus toe om misbruik te voorkomen. Wie verblijf aanvraagt op grond van een
directeursvergunning dient aan te tonen dat het om een echte en levensvatbare onderneming gaat (met
bankrekening etc.), die in staat is om het salaris van de directeur/principaal te garanderen.
Hetgeen onder de toelichting op artikel 3 inzake duurzaamheid van het inkomen is gesteld, is uiteraard
ook op de houder van een directeursvergunning van toepassing.
Artikel 5: voortgezet verblijf
Het toekennen van een v.t.t.v. met als doel ‘voortgezet verblijf’ is een fenomeen van de afgelopen jaren,
doch is gebaseerd op een incorrecte interpretatie van de Ltu en de huidige Richtlijnen.
Doorgaans gaat het om een aanvrage om verlenging van een eerder verleende v.t.t.v. Wanneer blijkt
dat betrokkene niet voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld bij de inmiddels verlopen v.t.t.v. maar
wel kan bogen op ten minste drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf, is het de praktijk geworden
om dan een v.t.t.v. te verlenen met als doel ‘voortgezet verblijf’ bij wijze van tegemoetkoming aan de
betrokkene, en wel voor de duur van twee jaar.
Deze praktijk is gebaseerd op het veelvuldige gebruik in de Richtlijnen van de term ‘voortgezet verblijf’,
doch is op zich incorrect. Een v.t.t.v. wordt immers steeds verleend voor een concreet verblijfsdoel
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(bijvoorbeeld: arbeid in loondienst of gezinsvorming). Indien betrokkene niet aan de desbetreffende
voorwaarden voldoet dan dient de v.t.t.v. te worden geweigerd.
Welnu: ‘voortgezet verblijf’ is op zich geen verblijfsdoel; ‘voortgezet verblijf’ betekent niets anders dan
‘verlenging’. Hierbij blijft uiteraard gelden dat betrokkene moet blijven voldoen aan de voorwaarden
waaronder de inmiddels verlopen v.t.t.v. was verleend.
Zoals gezegd: het oneigenlijke gebruik van de term ‘voortgezet verblijf’ heeft de afgelopen jaren ertoe
geleid dat een verlenging van de v.t.t.v. wordt verleend indien de aanvrager kan aantonen ten minste
drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf te hebben genoten. Deze gang van zaken is, nogmaals,
incorrect.
Het toekennen van een v.t.t.v. op grond van onafgebroken rechtmatig verblijf gedurende een bepaald
aantal jaren kan, ingevolge de Richtlijnen, namelijk alleen dan gebeuren wanneer dat onafgebroken
rechtmatig verblijf ten minste vijf jaar heeft geduurd. De twee verschijningsvormen zijn: (a) de
zelfstandige vergunning tot tijdelijk verblijf (‘z.v.t.t.v.’) met als doel arbeid en (b) de vergunning tot
verblijf (‘v.t.v.’) dan wel de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd waarbij arbeid vrij is toegestaan;
zie paragraaf 3.3.2 onder b (‘z.v.t.t.v.), respectievelijk paragraaf 3.1.5 (‘v.t.v’). In beide gevallen zijn
de huidige Richtlijnen duidelijk: men moet ten minste vijf jaar onafgebroken rechtmatig verblijf hebben.
De huidige Richtlijnen maken nergens melding van de mogelijkheid tot verkrijgen van verlenging van
de v.t.t.v. op grond van slechts drie jaar onafgebroken rechtmatig verblijf.
De slotsom is dat dit oneigenlijke gebruik van de term ‘voortgezet verblijf’ als verkapte vorm voor het
geven van verlenging van de v.t.t.v. zonder dat voldaan is aan de vergunningsvoorwaarden,
onmiddellijk stop wordt gezet. Een en ander houdt uiteraard in dat ook in gevallen waarin een v.t.t.v.
wordt aangevraagd met beweerde doel ‘voortgezet verblijf’, maar zonder dat de aanvrager eerder in
het bezit is geweest van een v.t.t.v., de aanvrage eveneens wordt afgewezen.
Resumerend: (1) ‘voortgezet verblijf’ is op zich geen verblijfsdoel; (2) een zelfstandige
verblijfsvergunning op basis van een aantal jaren onafgebroken rechtmatig verblijf is alleen mogelijk
indien dat onafgebroken rechtmatig verblijf ten minste vijf jaar heeft geduurd, in welk geval men in
aanmerking komt voor hetzij een z.v.t.t.v. hetzij een v.t.v.
Artikel 6: geldigheidsduur v.t.t.v.
Tot nu toe werd de verlenging van een v.t.t.v., met name bij minderjarige kinderen, voor twee of zelfs
drie jaar ineens gegeven. De ervaring leert echter dat hier nogal veel misbruik van wordt gemaakt.
Het komt namelijk vaak voor dat bij de behandeling van de aanvrage om verlenging van de v.t.t.v. –
die dus voor twee of drie jaar was gegeven – blijkt dat het kind in de voorafgaande periode niet op
school heeft gezeten, hetgeen in strijd is met de vergunningsvoorwaarden. Door de v.t.t.v. steeds voor
een jaar te verlenen kan in een veel vroeger stadium gecontroleerd worden of inderdaad aan de
vergunningsvoorwaarde ‘schoolgaand’ is voldaan en zonodig tijdig de v.t.t.v. intrekken. Anders loopt
men het risico dat zo’n minderjarige twee of drie jaar niet op school heeft gezeten hetgeen ingaat tegen
het algemeen belang van St. Maarten.
Het voorgaande geldt ook voor andere soorten v.t.t.v.’s, bijvoorbeeld ex huwelijk. Het is belangrijk om
met korte tussenpozen van een jaar te blijven controleren of men nog steeds aan de voorwaarden
voldoet.
Artikel 7: minderjarige kinderen die ‘schoolgaand’ moeten zijn
Toelating van een kind op een lagere school terwijl dat kind, gezien zijn leeftijd en zijn achterstand qua
Engels of Nederlands, weinig tot geen kans maakt, is bewust meewerken aan het creëren van een ‘drop
out’. Hier moet onmiddellijk een halt aan worden toegeroepen.
Ook dient het gebruik te worden gecorrigeerd, dat kinderen van personen die tot verblijf op St. Maarten
worden toegelaten, een v.t.t.v. krijgen ook al gaan die kinderen niet aan de Nederlandse kant maar aan
de Franse kant naar school. Indien een kind namelijk tot een school aan de Franse kant wordt toegelaten
is dat omdat de ouders geacht worden woonplaats aan de Franse kant te hebben. Land St. Maarten
kan niet meewerken aan frauduleuze situaties.
Artikel 8: openbare orde-toets in geval van illegaal verblijf voorafgaand aan indiening eerste aanvrage
v.t.t.v.
In het verleden is weleens gehanteerd dat, in geval van een eerste aanvrage, een vreemdeling slechts
aan het uitlandigheidsvereiste heeft te voldoen, ook al heeft deze voorafgaand aan de indiening van de
aanvrage illegaal op het eiland gewoond en/of gewerkt.
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Bij nader inzien is dit geen correcte gang van zaken. Het feit dat een vreemdeling willens en wetens
gedurende – vaak – langere tijd (soms zelfs twintig jaar) illegaal op het eiland gewoond en zelfs gewerkt
heeft en daarbij kans heeft gezien zich aan het vreemdelingentoezicht te onttrekken, kan nou eenmaal
niet zonder consequenties blijven.
Voortaan is het niet voldoende dat zo’n vreemdeling vlak vóór de indiening van de aanvrage snel het
eiland verlaat. Gekeken zal ook worden naar zijn eventuele verblijfshistorie.
Concreet wordt thans aan geconstateerd illegaal verblijf voorafgaand aan de indiening van een aanvrage
v.t.t.v., onder welke titel ook (dus niet enkel op grond van, bijvoorbeeld, een directeursvergunning; zie
de toelichting op artikel 10), een ongewenstverklaring van drie jaar verbonden, ongeacht dus of de
persoon vlak vóór de indiening van de aanvrage het eiland verlaten heeft teneinde te voldoen aan het
uitlandigheidsvereiste.
Artikel 9: electronische kennisgeving
Deze maatregel is niet alleen ingegeven door de coronavirus-pandemie die noopt tot het zoveel mogelijk
terugdringen van contacten in persoon.
Ook daarvóór hebben vreemdelingen op grote schaal misbruik gemaakt van het feit dat zij enkel een
telefoontje van Immigratie kregen met de mededeling dat voor hen een beschikking klaarlag, om
vervolgens weer jarenlang niets van zich te laten horen en als zodanig zonder geldige verblijfstitel op
het eiland rond te blijven lopen.
Door kennisgeving langs electronische weg verplicht te maken, kan ook sneller worden overgegaan tot
het buiten behandeling stellen dan wel ronduit afwijzen van aanvragen, en kan aldus voorkomen worden
dat de niet-uitgereikte beschikkingen zich bij Immigratie blijven opstapelen.
Overigens kan deze kennisgeving, in het ergste geval, plaatsvinden middels een text-boodschap naar
het mobiele telefoonnummer van de aanvrager.
Tevens wordt bij deze vastgelegd, dat de behandelende immigratie-ambtenaar steeds de vrijheid moet
hebben om ‘door te vragen’ en waar nodig aanvullende informatie op te vragen die hij redelijkerwijs
noodzakelijk acht voor de beoordeling van een aanvrage. Cliënten van Immigratie dienen dan ook te
begrijpen dat de gehanteerde vereistenlijsten niet per se een limitatieve opsomming van zaken inhouden
en dat de Immigratie namens de Minister, op grond van het alom erkende zorgvuldigheidsvereiste,
weleens buiten die vereistenlijsten kan treden, steeds met inachtneming van de redelijkheid.
Artikel 10: intrekking online publicatie
Hoewel deze publicatie grootdeels correcte informatie omvat, is in de loop der jaren gebleken dat zij op
enkele onderdelen incorrecte dan wel achterhaalde informatie omvat. Zo werd, bijvoorbeeld, in deze
publicatie geen voorziening getroffen voor die gevallen waarin de houder van een directeursvergunning
toch een v.t.t.v. geweigerd wordt indien blijkt dat tegen deze persoon bezwaren bestaan in de sfeer van
de openbare orde, hoofdzakelijk omdat deze persoon voorafgaand aan de indiening van de aanvrage
gedurende langere tijd illegaal op het eiland heeft verbleven en of gewerkt, reden waarom zijn aanvrage
v.t.t.v. als een eerste aanvrage beschouwd dient te worden, met alle gevolgen van dien (zie in deze
context de toelichting op artikelen 4 en 8).
Het is de bedoeling om voornoemde publicatie op korte termijn weer uit te doen doch met dusdanige
aanpassing dat daarin geen informatie meer voorkomt die tegenstrijdig is met de bepalingen van de
Richtlijnen en deze Ministeriële beschikking. Tot die tijd kan geen beroep worden gedaan op deze
publicatie, nu deze publicatie bij deze is ingetrokken.

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

December 2020
(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-Dec-20 30-Nov-20

4,331.3
1,423.1
2,908.2
0.0

180.8
96.7
84.1
0.0

540.7

0.0

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

243.5
243.5

0.5
0.5

3,289.9

85.4

Currency in circulation

556.5

13.0

316.0
241.3
72.6
1.7
0.4

67.3
3.1
64.3
0.0
0.0

2,267.7
773.2
107.0
1,387.5

7.1
130.9
-135.0
11.2

149.6
85.4
64.3

-2.1
-3.9
1.9

1,338.6

95.0

Domestic liabilities

267.4
0.0
267.0
0.4

267.4
0.0
267.0
0.4

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

0.0
0.0

-267.0
-267.0

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

273.3
273.3

-0.3
-0.3

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

Total assets

4,872.0

180.9

Difference
compared to
31-Dec-20 30-Nov-20

Total liabilities

4,872.0

180.9

During the month of December 2020, the Bank maintained the percentage of the required reserves at
19.00%. Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.11.2 million due to the higher
base amount3 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit
(CDs) dropped by NAf.135.0 million because the commercial banks did not subscribe during the weekly
auctions of CDs with a two-week term. Moreover, the commercial banks’ subscription during one of the
bi-weekly auctions of CDs with a 3, 6 and 12 month term was not accepted by the Bank.
Base money4 rose by NAf.143.9 million due to a significant increase in the current account balances of
the commercial banks (NAf.130.9 million) and currency in circulation (NAf.13.0 million). The rise in
currency in circulation was mainly due to the higher demand for cash by the public in connection with
the holidays. The increase in the current account balances was mostly the result of the repayment of
CDs by the Bank, and the transfers by the government of Curaçao and pension funds from their accounts
at the Bank towards their accounts at the commercial banks. This increase was, however, mitigated by
the increase in the required reserves, the transfer of dollar deposits to abroad, and the net purchase of
foreign exchange from the Bank. Furthermore, transfers from commercial banks towards their accounts
at the Bank mitigated the increase.

3
4

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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In addition, the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of the balance sheet dropped
by NAf.267.0 million as a result of the progress made in the controlled wind-off of Girobank N.V. This
explains also the increase in the claims on the government on the assets side of the balance sheet.5
The net position of the governments with the Bank improved by NAf.67.3 million due to an increase in
the deposits of the governments of Curaçao (NAf.3.1 million) and Sint Maarten (NAf.64.3 million). The
increase in the deposits of the government of Sint Maarten was primarily due to liquidity support
received from the Netherlands related to the coronavirus crisis. However, the payment of interest to the
Dutch State moderated the increase in the deposits. Meanwhile, the deposits of the government of
Curaçao rose mainly because of the transfer of collected dividend tax by the Netherlands related to the
former tax arrangement for the Kingdom (BRK). Furthermore, the Bank paid the collected license fee
over the month of November 2020 to the government of Curaçao. The increase in deposits was,
however, mitigated by the transfer of funds to the commercial banks related to the support provided to
the most affected groups in society amid the corona crisis and interest payments on bonds in the hands
of the Dutch State.
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.84.1 million, mainly
as a result of the transfers by the Dutch State of liquidity support to Sint Maarten and collected dividend
tax to Curaçao. The net purchase of foreign exchange and the withdrawal of dollar deposits by the
commercial banks moderated, however, the increase in official reserves.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.96.7 million due to the
higher market value on the balance sheet date compared to the end of November 2020. The increase
in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the increase
in the market value of the gold stock.
Willemstad, February 5, 2021
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

5

For the resolution of Girobank N.V., the country of Curaçao has taken over the preferential claim of the CBCS on
Girobank N.V., including the loan portfolio as collateral. To this end, the country of Curaçao established GI-RO
Settlement Holding N.V. in December 2020 that will wind off the loan portfolio through a run-off and use the proceeds
to pay out the depositors of Girobank N.V. The country of Curaçao has assumed the obligation to compensate the
Bank for the take-over of the preferential claim and the related collateral.
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de
Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van
de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 2

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 6 januari 2021
tot wijziging van het
Organisatiebesluit Onderwijs,
Cultuur, Jeugd en Sport als gevolg
van de splitsing van de afdeling
Jeugd en Sportzaken (Bijlage)

Datum
bekrachtiging

06 januari 2021

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 1

AB 2021, no. 3

Regeling van de Minister van
Financiën van 29 december 2020,
tot het vaststellen van de
kenmerken van nummerplaten, de
nummerreeksen voor de
verschillende categorieën
motorrijtuigen en de voor de
nummerplaten verschuldigde
vergoeding voor het belastingjaar
2021 (Regeling nummerplaten
2021)
Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of January 22,
2021 to determine the maximum
wholesale price and maximum
retail prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

19 februari 2021

Datum
inwerkingtreding

29 December 2020

04 januari 2021 en
werkt terug tot 01
januari 2021

22 januari 2021

23 januari 2021
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

