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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Shaunetta Delene deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan STUDIOLUPA 1355 N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT
# 71-C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 januari 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 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan L.L.B. ANJALI
LIMITED
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET # 5 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 januari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delene,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PRIVILEGE COIFFEUR N.V.
voorheen gevestigd te RHINE ROAD UNIT 3,
106, LOW LANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.21 januari 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 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan G. VILLAGE
N.V. voorheen gevestigd te EMMA PLEIN P.O.
BOX 195, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 januari 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Shaunetta Delene deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PEIKING SUPERMARKET
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD
51, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 21 januari 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 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan G-N-G (
BUSINESS IN EVERYTHING ) B.V voorheen
gevestigd te DOLLISON DRIVE # 2 ,
INDUSTRIE ESTATE CUL DE SAC , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 januari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delene,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PAN ARGUS B.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD # 34, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.21
januari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan FERLYN
CONSTRUCTION
N.V.
DBA
AVALON
voorheen gevestigd te SOUALIGA ROAD # 2A, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Shaunetta Delene deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CARIBBEAN
HOSPITALITY AND MANAGEMENT DBA
WHY NOT voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 16-E, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 21 januari 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 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SUJEIDY
EXPRESS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
C.A.CANNEGEITER STREET PLAZA 21 NR. 2
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.
18 november 2019, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delene,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Shaunetta Delene deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PEAK REAL ESTATE
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 41, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.21 januari 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 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan G.C. REAL
ESTATE N.V. DBA OCEAN VIEW TERRACE
voorheen gevestigd te OYSTER POND Z/N,
OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 januari 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delene,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 januari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Doesjinka
Romney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan H.L.S.
GENERAL CONTRACTING SERVICES N.V.
voorheen gevestigd te SALT ROCK ROAD # 2,
SOUALIGA, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 januari 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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ORO DE SOL N.V.
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5,
SUITE 5, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 februari 2020,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Doesjinka Romney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LA PERLE DES CARAIBES
N.V. voorheen gevestigd te FRONSTREET # 5
UNIT 4 , PHILIPSBURG , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 februari 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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HERMETICA N.V. DBA
ARKAY voorheen gevestigd te FRONT STREET
# 99-B, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 februari 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BUILDERS SOLUTION N.V.
DBA
QUALITY
STRUCTURES/PREMIUM
PROPERTIES voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 46 SUITE 7 G, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 januari
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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CONSTRUCTION
CHOPARD N.V. voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 5 UNIT 4, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 februari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan YIP WAI PO voorheen
wonende te FRONT STREET # 4 ,
PHILIPSBURG , thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 februari 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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HOUSE STUFF N.V. DBA
AMERICAN WEST INDIA CO voorheen
gevestigd
te
FRONT STREET # 17,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 februari 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,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
CARIBBEAN
FLIGHT
ACADEMY N.V. DBA C.F.A. CARIIBEAN
FLIGHT ACADEMY voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 58, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 januari
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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan H.M.I. LTD voorheen
gevestigd te FRONTSTREET SUITE 2-B 6,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan BRASSERIE RESTAURANT
N.V. DBA PARIS BISTRO voorheen gevestigd
te RHINE ROAD , MAHO PLAZA , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JOVENORINABBY DBA
MANILA
CAFÉ
voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET # 16, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.10 februari
2020, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
CARIBBEAN
GREEN
SOLUTION N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 72, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 januari
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 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan K-PASA N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
#
30,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan 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. 28
januari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WESTER INVESTMENTS
LTD voorheen gevestigd te FRONTSTREET #
7, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 februari 2020, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
LOGISTICS AND DISTRIBUTION N.V.
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD UNIT
# 312, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 januari 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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CARIBBEAN
HOSPITALITY AND MANAGEMENT DBA
WHY NOT voorheen gevestigd te UNION
ROAD # 16-E, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 januari 2020, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan C.R.
ATLANTIC
SOLUTIONS
N.V.
voorheen
gevestigd te RHINE ROAD # 162 ,
LOWLANDS
,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 januari 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 12 februari 2020,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CAROLINA
BBQ SXM N.V. DBA BROTHER JIMMY BBQ
voorheen gevestigd te RHINE ROAD # 28 T/M
31, LOWLANDS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.28 januari 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 13e februari 2020, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van de naamloze vennootschap
BANCO
DI
CARIBE,
gevestigd
en
kantoorhoudend op Sint Maarten, die voor deze
zaak tot het uiteinde der executie domicilie kiest
ten kantore van mij, deurwaarder, alsmede aan
de Longwall Road # 18 te Philipsburg, Sint
Maarten, ten kantore van de advocate mr. Cindy
Marica, ten laste van EMILIA FRANCES
BURRELL-HUGHES, voorheen wonende aan de
Celsius Street # 31 te Cole Bay, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,
BETEKEND: Executoriaal Derdenbeslag van
het Gerecht in Eerste Aanleg, beschikking
dd. 1e oktober 2019.

Bij exploot van 11e februari 2020, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van STEVEN RANDALL, wonende
in de Verenigde Staten van Amerika, die voor
deze zaak tot het uiteinde der executie domicilie
kiest ten kantore van mij, deurwaarder,
alsmede aan de Bush Road Road # 22 te
Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van de
advocate mr. M.M. Hofman-Ruigrok, ten laste
van:
1) De
naamloze
vennootschap
CORNERSTONE CORPORATION
N.V., gevestigd te Sint Maarten
2) De
naamloze
vennootschap
PADISHA N.V., gevestigd te Sint
Maarten,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 10e december
2019.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder,
Mark John Rabess

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 13e februari 2020, van de
ondergetekende deurwaarder voor burgerlijke
zaken, waarvan afschrift is gelaten aan de
officier van Justitie op St. Maarten die het
oorspronkelijk voor “gezien” heeft getekend,
ten verzoeke van MONA ISABEL JOE,
wonende op Sint Maarten, die voor deze zaak
tot het uiteinde der executie domicilie kiest ten
kantore van mij, deurwaarder, alsmede in de
Vineyard Building, aan de W.G. Buncamper
Road # 33 te Philipsburg, Sint Maarten, ten
kantore van de advocaat mr. H.A. Seferina, ten
laste van de naamloze vennootschap ABIJ
PROJECTMANAGEMENT & ADVIES N.V.,
gevestigd te Curacao,
BETEKEND: Vonnis van het Gerecht in
Eerste Aanleg, beschikking dd. 1e oktober
2019.

Bij exploot dd. 14e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St. Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant deurwaarder, wonende op St. Maarten
en kantoorhoudende aan de Front Street # 115,
alhier. ten verzoeke van Nanik Gobingdram
Hemrajani en Sudha Nanik HemrajaniHiranandani, gedomicilieerd ten kantore van
mr C, Marica, aan Connors Enterprises
Limited en Rosedale Limited, gevestigd te
Anguilla, BETEKEND een grosse van een Vonnis
(SXM 201901140) van het Gerecht in eerste
aanleg, zittingsplaats Sint Maarten, van 7e
februai 2020, met het bevel om binnen twee (2)
dagen na betekening van voormeld vonnis
tegen gerequireerde uitgesproken veroordeling
te voldoen.

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De aspirant deurwaarder
D.E.N. Zichem
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AANKONDIGING

OPROEPING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten.
Bij exploot van 06 februari 2020, waarvan een
afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het
Openbare Ministerie op Sint Maarten, heb ik
Antonio Boasman deurwaarder der belastingen
te
Sint
Maarten
op
verzoek
van
Uitvoeringsorgaan
Sociale
en
Ziekteverzekeringen (USZV) te Sint Maarten
op verzoek van de directeur van het
Uitvoeringsorgaan
Sociale
en
Ziekteverzekeringen (USZV), aan

Bij exploot dd. 13e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Danica E. N. Zichem,
aspirant
deurwaarder
op
St.
Maarten,
kantoorhoudende aan de Frontstreet 115 te
Philipsburg. Opgeroepen: Quincy Akaani
Osafo Charles., wonende op St.Maarten,
Alhier, aan de om op maandag de 4e mei
2020
te
10:00
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
Baby Esperina Pantophlet, te antwoorden (E
2/20 –SXM 202000006)

National Bank of Anguilla (Private Bank &
Trust), thans zonder bekende woon- of
vestiging adres op Sint Maarten of elders, een
Onroerende Zaken exploot betekend aan dhr.
Doncher, Vincent Emmanuel, welke was
uitgevaardigd
05
februari
2020,
door
Uitvoeringsorgaan
Sociale
en
Ziekteverzekeringen (USZV) te Sint Maarten.

De aspirant deurwaarder
Danica E. N. Zichem

De deurwaarder voornoemd,
Antonio Boasman,
Uitvoeringsorgaan Sociale en
Ziekteverzekeringen (USZV) te Sint Maarten

ECHTSCHEIDING

OPROEPING

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 27e januari 2020, de
echtscheiding uitgesproken tussen MICHAEL
CONRADUS WILSON, wonende op St. Maarten
en gedomicileerd aan de C.A. Cannegieter
Street # 46, ten kantore van de advocate mr.
H.S. Kockx en DIEANNA ROSEALLEN
WEBSTER, wonende op Sint Maarten, partijen
zijn met elkander gehuwd op 9 november 2005
te Sint Maarten.

Bij exploot dd. 11e februari 2020, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten. Opgeroepen:
Lorraine Wallace, wonende op St.Maarten aan
de om op dinsdag de 17e maart 2020 te 8:30
uur voormiddag ter terechtzitting van het
gerecht in eerste aanleg op het eiland
St.Maarten, ten Raadhuize aan de Frontstreet te
verschijnen, om de vordering van Philippe
Famechon,
(AR 184/19 – SXM 201900788)

De deurwaarder,
Mark John Rabess

De deurwaarder
Solange M. Apon
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BANKRUPTCY
(Faillissement)
On December 13, 2019 the Court of First
Instance in Sint Maarten has adjudicated
bankrupt:
Mr. Jean Samuel Dorisme
residing at Prospect Estate Road 13, Sint
Maarten, with the appointment of Ms. P.P.M.
van der Burgt as supervisory judge and Mr. C.M.
van Liere as bankruptcy receiver.
Creditors are hereby invited to submit their
claims
with
the
bankruptcy
receiver,
accompanied
with
relevant
documents
substantiating their claims and with the
indication whether they claim any priority or
security right.
Bankruptcy receiver
C.M. van Liere
VanEps Kunneman VanDoorne
Sparrow Road 4, Philipsburg
T +1 721 542 2902
liere@ekvandoorne.com
www.ekvandoorne.com
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de 02 december 2019
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUINCATIE,
NR: 2019/1832
in overweging genomen hebbende:
De aanvraag d.d. 23 Augustus 2019, van mevrouw Asha GEERMAN , Station Manager,
namens DHL SINT MAARTEN N.V., gevestigd op Sint Maarten voor het verlenen van een
vergunning voor het vervoeren dan wel doen vervoeren van gevaarlijke stoffen in een
luchtvaartuig;
- dat het verboden is om zonder een door de Minister verleende vergunning gevaarlijke
stoffen te vervoeren of te doen vervoeren;
- dat het te doen vervoeren van gevaarlijke stoffen tot (een van) de werkzaamheid(en)
behoort van bovengenoemde bedrijf/ instantie;
- dat de verrichte inspecties door de Dienst Lucht-, en Scheepvaart op 10 September 2019
uitwees dat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de onderhavige gevaarlijke
stoffen te vervoeren dan wel te doen vervoeren.
gelet op:
artikel 16, eerste en tweede lid, van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9) en de
artikelen 17 en 19, derde lid van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB
2013, GT no. 400, zoals gewijzigd);
HEEFT

B E S L O T E N:

Artikel 1
1. Aan DHL SINT MAATEN N.V., hierna verder te noemen: vergunninghouder, wordt
vergunning verleend voor de termijn van 5 jaren voor het doen vervoeren in een
luchtvaartuig van de in het tweede lid te noemen klasse gevaarlijke stoffen.
2. Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Explosieven;
Gassen;
Brandbare vloeistof;
Brandbare vaste stoffen;
Oxiderende stoffen;
Giftige en besmettelijke stoffen;
Radioactief materiaal;
Corrosieve stoffen;
Diverse gevaarlijke stoffen.

Artikel 2
Voor de vergunninghouder gelden de navolgende voorschriften en beperkingen:
1. Wijzigingen van rechtspersoon danwel wijziging in het adres dienen schriftelijk
doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart.
2. Wanneer de activiteiten genoemd in deze beschikking niet meer plaatsvinden dient
dit schriftelijk doorgegeven te worden aan de Dienst Lucht-, en Scheepvaart.
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3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat zowel hijzelf als het personeel:
a. de gevaarlijke stoffen afhandelt conform de hiervoor voorgeschreven
procedure;
b. goed op de hoogte is van de bepalingen van de Luchtvaartlandsverordening (AB
2015 no. 9) en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (AB 2013
GT no. 400);
c. de onder de sub b. bedoelde bepalingen in genoemde regelingen strikt naleeft.
4. De vergunning wordt geschorst indien er sprake is van één van de gevallen bedoeld
in artikel 17, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no. 9).
5. De vergunning wordt ingetrokken indien er sprake is van één van de gevallen
bedoeld in artikel 18, eerste lid van de Luchtvaartlandsverordening (AB 2015 no.
9).
6. Voorzover nodig kan deze vergunning, met in achtneming van artikel 20 van de
Luchtvaartlandsverordening, te alle tijden bij een met redenen omkleed ministeriële
beschikking worden gewijzigd.
Artikel 3
De vergunninghouder wordt geacht alle in deze ministeriële beschikking voorkomende
voorwaarden en bepalingen gaaf en onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben
aanvaard door het enkel gebruik van de bij artikel 1 verleende vergunning dan wel op
enigerlij wijze daarvan c.q. aan deze ministeriële beschikking één of meer rechten te
ontlenen.
Artikel 4
Het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart of de door deze aan te wijzen ambtenaren
is/zijn belast met het toezicht op de naleving van de in deze ministeriële beschikking
genoemde of alsnog te stellen nieuwe gewijzigde voorwaarden.
Artikel 5
Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Landscourant.
Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Philipsburg, 02 December 2019
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht,- en
Scheepvaart
Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan:
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de Inspecteur voor Gevaarlijke Stoffen van de Sectie luchtvaart;
het Hoofd van de Dienst Lucht-, en Scheepvaart;
de Secretaris- General van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de aanvrager en belanghebbende(n).
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking o.g.v. artikel 56, eerste lid van de LAR binnen 6 weken na de dag
waarop deze beschikking is uitgereikt bezwaar indienen bij de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie. Belanghebbenden kunnen eveneens o.g.v. artikel 16, eerste lid van de LAR al dan niet na de
procedure van artikel 56 te hebben doorlopen, binnen 6 weken na de dag waarop bovengenoemde beschikking is
gegeven beroep aantekenen bij het Gerecht in eerste aanleg.
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MINISTERIËLE BESCHIKKING
van de 07 februari 2020
MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN
TELECOMMUNICATIE
NR.: 2020/321
in overweging genomen hebbende:
het verzoek van dhr. Eusebio Richardson van Execujet Avaition Group, d.d.30 januari
2020, met betrekking tot het opstijgen van en landen op het motorjacht (M/Y) ATTESSA IV
in de territoriale wateren van Sint Maarten, met een helikopter, van het type Eurocopter
Deutschland GMBH EC 135 T2+ serie nr, 1064, registratie N161WC, waarmee VFRvluchten uitgevoerd kunnen worden van en naar de Prinses Juliana Internationale
luchthaven (PJIAE) van Sint Maarten en naburige landen nadat toestemming is verleend
door de lokale autoriteiten;
het advies van het Hoofd van de Dienst Lucht,- en Scheepvaart en de Inspecteur
luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart ;
gelet op:
artikel
26,
tweede
lid,
onderdeel
b,
jo.
eerste
lid,
Luchtvaartlandsverordening;
artikel
3,
veertiende lid,
van de
Ministeriële
beschikking
Luchtvaartlandsverordening en Landsbesluit toezicht luchtvaart;

van

de

mandaat

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1 Algemeen
Aan dhr. Eusebio Richardson, hierna de aanvrager, ontheffing te verlenen van het in artikel
26 eerste lid, van de Luchtvaartlandsverordening genoemde verbod:
a. om vanaf 7 februari 2020 tot en met 31 december 2020, met inachtneming van
artikel 2 en 3 van deze beschikking genoemde voorwaarden, op te stijgen van- en
te landen op het (M/Y) ATTESSA IV;
b. het opstijgen en landen geschiedt met een helikopter, van het type Eurocopter
Deutschland GMBH EC 135 T2+ serie nr, 1064, registratie N161WC en genoemde
voorwaarden in het bewijs van luchtwaardigheid, uitgegeven door de “Department
of Transportation- Federal Aviation Administration”.
Artikel 2 Voorschriften en beperkingen
1. Het opstijgen en landen mag uitsluitend van en op het (M/Y) ATTESSA IV.
2. Alle vluchten worden in overleg met de plaatselijke luchtverkeersleiding dienst
uitgevoerd.
3. Alvorens een vlucht kan worden uitgevoerd van en naar het (M/Y) ATTESSA IV, dient in
samenhang met artikel 2 lid 2 van deze beschikking, via radio contact, toestemming te
worden verleend door de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst (“Air Traffic
Service PJIAE”), op de relevante frequentie 118.7Mhz.
4. Dertig minuten voorafgaand aan de geschatte opstijging van of landing op het
motorjacht, dient contact te worden opgenomen met de plaatselijke
luchtverkeersleidingsdienst om een vliegplan in te dienen, hetzij via telefoon (1-721-5467531), op de Tower frequentie ( 118.7 Mhz ) of via elk ander communicatiemiddel.
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5. VFR-vluchten binnen het vluchtinformatiegebied worden uitsluitend uitgevoerd met
toestemming van de bevoegde plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst.
6. Tijdens het uitvoeren van de vlucht wordt een tweezijdige radioverbinding tot stand
gebracht met de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst en wordt de radioverbinding
voortdurend gecontroleerd op de juiste radiofrequentie.
7. Bij het opstijgen en landen mag er geen obstakel in de obstakelvrije sector van het
helikopterdek van het (M/Y) ATTESSA IV zijn.
8. Voor vertrek vanuit het aangewezen luchtvaartterrein terug naar het schip, wordt door
de op dat moment bevoegde persoon, een vliegplan ingevuld en ingediend bij de
plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst
9. Alle aanwijzingen van de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst worden strikt en direct
opgevolgd.
10. Alle vluchten vanuit Sint Maarten naar de naburige landen worden uitgevoerd, nadat
toestemming is verleend door de lokale autoriteiten van de landen.
11. Bij de uitvoering van elke vlucht dienen alle relevante documenten zoals het certificaat
van luchtwaardigheid, certificaat van registratie, certificaat van verzekering en bewijzen
van bevoegdheid van het bemanningspersoneel geldig te zijn.
12. Indien tijdens het gebruik van de ontheffing de relevante documenten komen te
vervallen, draagt de aanvrager er zorg voor, dat de nieuwe relevante documenten tijdig
worden opgestuurd naar de Sectie Luchtvaart, om te voorkomen dat de ontheffing wordt
ingetrokken.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder van de opererende helikopter
bekend is met de inhoud van deze beschikking.
2. Deze beschikking wordt ingetrokken, indien de voorwaarden onder artikel 2 en 3 niet- of
niet volledig worden nageleefd.
Artikel 4 Geldigheidsduur
1. Deze beschikking treedt in werking op 7 februari 2020 en is geldig tot en met
31 december 2020.
2. Deze beschikking wordt na ondertekening in het Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 07 februari 2020
Minister van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie
Namens deze,
Louis Halley
Hoofd van de Dienst Lucht, - en
Scheepvaart

Afschrift dezes te zenden aan:
de Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving;
de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;
de Inspecteur luchtverkeersbeveiliging en operaties luchtvaartterreinen van de Sectie luchtvaart;
Afdeling Air Traffic Services PJIAE N.V.;
de aanvrager en belanghebbende(n).
Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze
beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, YOUTH & SPORT

Dispensation Procedure Document

November 2019

This document contains information to guide decisions concerning the granting of
Dispensation in accordance with the Law on Foundation Based Education, the Law on
Secondary Education and the Law on Advanced Secondary Vocational Education
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Introduction
The supervision of education and the quality thereof is a task allotted to the Minister of
Education, Culture, Youth and Sport (hereafter: Minister). Within the Ministry of Education,
Culture, Youth and Sport (hereafter: ECYS) the execution of this task has been assigned to
the Division of Inspection - ECYS. The Division of Inspection - ECYS is therefore the
competent authority with regards to the implementation and execution of such supervision.
The supervision encompasses the adherence of the competent authority to the minimum
quality of education as laid down in the educational ordinances and delegated legislations.
The quality of education depends largely on the quality of human capital available for the
provision of education, for which the legal framework also provides the minimum
requirements.
“The Ministry of ECYS strives to have fully qualified teachers in our classrooms.”
In practice, we have seen over the years that the teaching profession has been under
pressure due to societal developments. In addition, geographical factors have played a role
in employing and keeping qualified teachers here on Sint Maarten. These developments have
resulted in difficulties in filling vacancies and teacher shortages within our local schools. This
has created a demand for stakeholders to explore the possibilities that exist to fill vacancies,
when meeting the minimum legal requirement is not feasible.
The established legal framework does provide for deviation possibilities; however, these
possibilities vary in method, duration and sector. To increase the consistent and fair
application of these rules it was found necessary to establish a procedure document.
This procedure document aims to provide a clear overview of the current procedures
executed by the Division of Inspection - ECYS in accordance with the legal framework, when
the competent authorities are seeking deviation from the minimum requirements. The
document is to be used as an internal procedural document by the Division of Inspection ECYS as well as a source of information for the Ministry of ECYS, the subsidized and Public
schools and their teachers in both the Dutch and English educational systems.
This procedure document has been developed by the Division of Inspection - ECYS and has
been established after consultation with the Minister of ECYS, the Department of Education,
the Division of Examinations and the competent authority of Public and Subsidized schools.
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1) Scope and Premise
The temporary deviation from the minimum legal requirement1 for a teacher as stipulated
in the educational legal framework is referred to as dispensation. The educational legal
framework establishes strict rules as to when dispensation is allowed and should be granted.
Dispensation can be applied by the competent authority after approval has been granted by
the Division of Inspection – ECYS2, in accordance with the existing legal framework.
However, because deviation from the minimum legal requirements for teachers is considered
to have a potentially detrimental effect on the quality of education and the insurance of the
quality of education is a main responsibility of the Minister 3, a stricter regime has been
decided upon. Namely, upon request by a competent authority and after approval by the
Inspectorate of ECYS, the Minister will make the decision regarding the granting of
dispensation.
Additionally, in order to ensure the quality of education, dispensation will only be granted
when it has become clear that the competent authority of the school can no longer uphold
the minimum requirements for the provision of education. These cases are considered
extraordinary cases, as pupils are in jeopardy of no longer leaving school with the basic
knowledge needed to continue their study or enter into the labor market. The minimum
requirements for the provision of education are found in the National Ordinances on
Foundation Based Education, Secondary Education and Advanced Secondary Vocational
Education and Adult Education.
The competent authority of schools should be aware that there are still sector specific rules
that may apply. Where those rules differ from this procedure, the legal requirements will be
enforced. In that regard, it should be noted that dispensation is not allowed for Foundation
Based Education4. In cases where dispensation is legally permitted, the Inspectorate of ECYS
has as much as possible opted for a uniform procedure, which is documented in this
procedure document, to facilitate the equal application of the dispensation rules.
Lastly, it should be noted that dispensation is one form of deviation from the legal
requirement for teacher qualifications. The other forms of deviation are not covered in this
procedure document.5

1

Article 3, third and fourth paragraph, and Article 4, first and second paragraph, of the Ordinance on
Foundation Based Education (Landsverordening Funderend Onderwijs) (A.B 2013, GT no 796). Article 35
and 36 of the Ordinance on Secondary Education (Landsverordening Voortgezet Onderwijs) (A.B. 2013, GT
no. 794). Article 34 and 35, Ordinance on Advanced Secondary Vocational Education and Adult Education
(Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en Educatie) (A.B. 2013, GT no 795)
2
Article 35, third through fifth paragraphs, of the Ordinance on Secondary Education (Landsverordening
Voortgezet Onderwijs) (A.B. 2013, GT no. 794). Article 34, paragraph 4, of the Ordinance on Advanced
Secondary Vocational Education and Adult Education (Landsverordening Secundair Beroepsonderwijs en
Educatie) (A.B. 2013, GT no 795)
3
Article 6, first paragraph, of the Ordinance on Foundation Based Education (Landsverordening Funderend
Onderwijs) (A.B 2013, GT no 796). Article 2, first paragraph, of the Ordinance on Secondary Education
(Landsverordening Voortgezet Onderwijs) (A.B. 2013, GT no. 794). Article 65, first paragraph, of the
Ordinance on Advanced Secondary Vocational Education and Adult Education (Landsverordening
Secundair Beroepsonderwijs en Educatie) (A.B. 2013, GT no 795)
4 The only option available for Foundation Based Education is recognition by the Minister, through Ministerial
Decree, of a person’s qualification to teach. However, persons will need to be in possession of some qualification,
which can be verified by the Division of Examinations. See Article 3, fourth paragraph, of the Ordinance on
Foundation Based Education (Landsverordening Funderend Onderwijs) (A.B. 2013, GT no. 794).
5

Exemption is another form of deviation from the legal requirements in secondary education; this is of a more
permanent nature. The powers to grant exemption are allotted to the Minister according to Article 35, second
paragraph, of the Ordinance on Secondary Education (Landsverordening Voortgezet Onderwijs) (A.B. 2013,
GT no. 794). In addition, the Minister of Education, Culture, Youth and Sport can recognize foreign

teachers qualifications by way of Ministerial Decree in accordance with article 3, fourth paragraph, of
the Ordinance on Foundation Based Education (Landsverordening Funderend Onderwijs) (A.B 2013, GT
no 796).
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2) Guidelines on Dispensation
Based on the legal framework the following procedural guidelines will apply:
Eligibility

Dispensation can only be granted if persons do not meet the minimum legal
requirements; and

Dispensation can only be granted to persons that have the educational level to be
able to be admitted into the required upgrading program(s) 6.
Admissibility

Dispensation can only be granted for secondary and advanced secondary vocational
and adult education7;

Dispensation can only be granted in extraordinary cases, such as but not limited to:
o Vacancies that are difficult to fill;
o Unexpected substantial increase of student numbers;
o Unexpected substantial teacher shortage;

Dispensation can only be granted if the continued limited availability of qualified
teacher capacities would lead to an inability to meet the minimum requirements to
provide education, in accordance with the educational laws; and

Dispensation can only be granted once it has been established that dispensation is
the only appropriate solution to rectify the extraordinary case.
Conditions

Dispensation can be granted for a maximum period of two years, per request;

Dispensation will be dependent on the functioning of persons in our educational
system as teachers;

Dispensation will also be dependent on the teacher becoming fully qualified to teach
in line with the established educational ordinances by following additional training or
education programs; and

Dispensation can be granted, in the case of reapplication only, in the event that
persons can prove that they have been enrolled in the required additional
educational program and have had continued success with the program (grade
overview).
Application and interpretation of the guidelines:
The departure point for the Ministry of ECYS is to have only qualified teachers in our
classrooms. This means that the Division of Inspection of ECYS will only approve
dispensation when it has become clear that the school cannot adhere to the minimum
requirements for the provision of education in the event that dispensation is not
granted. If a school finds themselves in an extraordinary case as specified above,
under the admissibility guidelines, the Inspectorate of ECYS will need to evaluate the
following:
i.
ii.
iii.

Difficult vacancies; how long has this vacancy remained unfulfilled after initial
publication of the vacancy? Has the school published the vacancy at least twice?
Did any suitable qualified candidates apply?
Unexpected substantial increase of pupil numbers; has the increased pupil
amount resulted in the school introducing a new or additional class in accordance
with the rules on the division of class sizes 8.
In the case of unexpected substantial teacher shortage due to external
circumstances, the Division of Inspection – ECYS will evaluate the extent to
which consideration has been given to referring students to other educational

6

Generally, candidates will need to be in possession of a bachelor level degree in order to be eligible, this is
determined per subject and teaching level.
7
See under note 4.
8

Articles 26 through 31 of the National decree on day schools v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (Landsbesluit
dagscholen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.) (AB 2013, GT no. 588)
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institutions, combing classes so that the classes are larger than the rules on
class sizes prescribe, or increasing the teaching burden for existing teachers.

3) Procedure for Granting Dispensation
Initiation of the dispensation procedure
The process of dispensation can be initiated in the following way:
Upon evaluation of potential candidates for a vacant teaching position, the competent
authority should submit the diplomas and certificates of candidates for evaluation by the
Division of Examinations before deciding on the candidate. The diploma evaluation is also
necessary for teachers contracted from abroad in order to arrange their employment permit
from the Ministry of Health, Social Affairs and Labor. The request for diploma evaluation
should specify in which group, year, school type and which subject(s) the candidate is
intending to teach.
In the event that the Division of Examinations has given a negative advice (i.e. the candidate
is found not to be qualified to teach in the group, year, school type and subject that was
intended), the competent authority may then submit a dispensation request to the Division
of Inspection - ECYS.
In the event that a vacancy is to be (temporarily) filled by, a teacher already employed by
the school. The competent authority of the school can submit a request to Division of
Inspection – ECYS, directly.
Requests for extension of dispensation granted must be submitted before the new academic
year, and before the expiration of the last dispensation granted.
Submission of the request for dispensation
Dispensation requests are addressed to the Minister. A copy of the request is to be sent to
the Division of Inspection ECYS, as the authority responsible for the handling of the
submitted requests.
The competent authority has to submit the following documents of the individual for whom
dispensation is being sought, together with the request:
I.
Copies of the current diplomas and transcripts;
II.
An evaluation report from the Division of Examinations (where necessary);
III.
In case of extensions:
proof of enrollment for the current academic year if the program is not
completed;
progress reports of the program that the person is following to become qualified
must be attached: e.g. a progress report from USM, UVI etc., which consists of
a grade overview with preferably an estimate of the remaining duration of the
program before completion;
IV.
If it pertains to a teacher, who has been teaching at the school/ for the competent
authority for one or more years: a report from the school on his/her performance
will be needed.
Specification of documents mentioned under I:




Copies of Master Degree, HBO/Bachelor diploma, ‘LO-Akte’ and transcripts,
additional certificates if applicable;
Copy of Teacher Certificate (if MA or BA is not a Master in Education/Bachelor in
Education Degree); and
Resume and proof of at least 3 years work experience in the profession of the subject
taught (at a Bachelor level): e.g. letters from previous employers, declaring the
duration and level of the position that the person has held at their
organization/business.
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Handling of the dispensation request
The procedure of handling of the dispensation request is as follows:
1. Check for completeness of the documents
The Division of Inspection - ECYS will check if the request is complete and if found
incomplete will ask the competent authority of the school to submit additional
documents.
2. Evaluate if eligibility, admissibility and conditions are met
The Division of Inspection - ECYS will evaluate, the request pursuant to the guidelines
stipulated in this procedure document, to determine if the request of the competent
authority of a school constitutes an extraordinary case to which dispensation is the
only means of resolving the issue. Where necessary additional research will be done.
3. If necessary: execute a lesson observation
In cases of teachers who have been teaching in the Sint Maarten system without the
required qualifications, the Division of Inspection - ECYS will:
- Execute a lesson observation to add to the review of the performance of the teacher
delivered by the school; and where applicable
- Review lesson observations of the teacher executed in the past by the Division of
Inspection - ECYS.
4. Advise if dispensation can be granted
Based on all the documentation and information, the Division of Inspection - ECYS will
advise if dispensation will be granted; or if it will be denied. The specific conditions will
be determined, based on the guidelines provided in this procedure. The Division of
Inspection - ECYS will submit a concept advice to the Minister. The concept advice will
preferably include all requests of individual authorities of public and subsidized schools
for that specific academic year. The advice will include the following documents:
Request(s) for dispensation from the competent authority;
Diplomas & transcripts of the persons for whom dispensation is being sought;
If applicable: report of performance delivered by the competent authority and
if necessary the Division of Inspection-ECYS;
Administrative Ministerial Decree(s) per person for whom dispensation is being
sought;
Draft Letter for the Minister to the competent authority.
5. Inform the competent authority and teacher(s) of dispensation decision
After the Minister has decided on the concept advice of the Division of Inspection ECYS, the competent authority will be informed by letter about the Minister’s decision.
The signed Ministerial Decrees per teacher for whom dispensation was sought will be
attached to the letter. The competent authority will be requested to provide the
teachers with a copy of the Ministerial Decree that pertains to the request that was
made on their behalf.
6. Appeal
If the competent authority does not agree with the decision, a written request to
reconsider the decision can be submitted to the Minister, conform the provisions
stipulated in the Ordinance on Administrative procedures. Before making a decision on
the written request for reconsideration, the competent authority will be given a chance
to hear and be heard by the Minister.
Duration of the request procedure
The entire process from the complete submission of the initial request through to the decision
taken by the Minister will take no longer than 6 weeks.
Attachment
1. Annex to the Ordinance on Secondary Education (Landsverordening Voortgezet
onderwijs) (A.B. 2013, GT no. 794).
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Government of Sint Maarten
Ministry of T.E.A.T.T

St. Maarten Tourism Bureau

Public Tender
The Department of Tourism is hereby inviting prospective bidders to the public tender for
the following project:

“Branding & Digital Marketing Agency”
Principal: The Government of St. Maarten, coordination by the Ministry of T.E.A.T.T,
Department of Tourism.
Financed by: The Government of St. Maarten
Project Objective: Further develop the current destination branding; create and carry out
marketing activities across multiple online platforms.
Terms of reference: The terms of reference for this project can be requested via email
from Market Researcher (Sabrina Carty) at Sabrina.Carty@sintmaartengov.org or it can be
obtained at the St. Maarten Tourism Bureau office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, St.
Maarten. Tel: 1 (721) 549-0200
Tender submission: The bids must be submitted in writing, signed and in English, in the
format as described in the Terms of Reference, in triplicate and in a closed envelop with on
the envelop the address and notification bid for ‘Development of the St. Maarten
Destination Website’. The bid must be submitted at the St. Maarten Tourism Bureau
office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, Philipsburg, St. Maarten. Tel: 1 (721)
549-0200, to the attention of Director of Tourism: May-Ling Chun. To make the
deadline,
bids
can
be
e-mailed
to
Sabrina.Carty
@sintmaartengov.org
Tender submission deadline: Friday, March 13th, 2020 before 5:00 pm AST.
Project awarding: The aim is to award the project on April 7th 2020
For further information regarding the tender procedure or project, please contact Sabrina
Carty via email at Sabrina.Carty@sintmaartengov.org
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Government of Sint Maarten
Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication
Department of Tourism (T.E.A.T.T.)

St. Maarten Tourism Bureau

Public Tender
The Department of Tourism is hereby inviting prospective bidders to the public tender for
the following project:

“Public Relations & Marketing Communication services for
destination Sint Maarten in North America”
Principal: The Government of Sint Maarten, coordination by the Ministry of T.E.A.T.T,
Department of Tourism.
Financed by: The Government of Sint Maarten
Project Objective: To carry out public relations and marketing communication services
within the North American Market for destination St. Maarten.
Terms of reference: The terms of reference for this project can be requested via email
from Marla Chemont at Marla.Chemont@sintmaartengov.org or it can be obtained at the
St. Maarten Tourism Bureau office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, St. Maarten during
business hours from Monday to Friday.
Tender submission: The bids must be submitted in writing in two-fold, signed and in
English, in the format as described in the Request for Proposal, in a closed envelop with on
the envelop the address and notification bid for ‘Public Relations & Marketing
Communication services for destination St. Maarten in North America’. The bid must be
submitted at the St. Maarten Tourism Bureau office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard,
Philipsburg, St. Maarten to the attention of Director of Tourism: May-Ling Chun.
Tender submission deadline: Monday, March 16th, 2020 before 5:00 P.M.
Project awarding: The aim is to award the project before or on April 30th 2020.
For further information regarding the tender procedure or project, please contact Marla
Chemont via email at Marla.Chemont@sintmaartengov.org or by telephone at + 1 (721)
549-0200.
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Ministry of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication
Department of Tourism (T.E.A.T.T.)

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
Public Relations & Marketing Communication
services for destination Sint Maarten in North
America
February 2020
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1. Introduction
The Sint Maarten Tourism Bureau hereby requests proposals from companies with tourism
or travel account experience to provide services to destination Sint Maarten.
The selected representative will work with the Sint Maarten Tourism Bureau to develop a
strategic marketing and communications plan to increase awareness of Sint Maarten within
the North American Market.
Proposals should outline a long term overall strategic approach rather than a present or
specific campaign. Representatives are also encouraged to submit references and creative
samples that are related to Sint Maarten.
Additionally, proposals should illustrate how the representative would go about publicizing
the diversity of dual nation, culture, and other unique selling propositions that will stimulate
the economic impact of tourism on Sint Maarten.
Representatives will be judged on their ability to effectively promote Sint Maarten as a yearround destination to North American travel seekers.
Our Mission and Vision
Vision
For Sint Maarten to be a preferred all year round destination that is safe and dynamic,
providing residents and visitors a high quality of life that reinforces national pride, with
tourism as the primary driver for sustainable growth.
Mission
To promote and develop St Maarten’s tourism industry in a well-balanced manner, by
establishing synergy between the respective governmental ministries, private sector and
other industry partners.
North American Target Market
The North American market is our largest source market and accounts for over 60% of stay
over visitors to the island. Our main target markets in the United States are the Mid-West,
East Coast, South Eastern and Northeastern regions. In Canada, the main markets are
Toronto & Montreal. The 2016 figure is used as our best year benchmark when taking the
last years (4) years into consideration and our goal is to reach and even surpass these stay
over arrival figures within the next 2 years.
YEAR
UNITED
CANADA
NORTH
STATES
AMERICA
2014
266,611
51,146
317,757
2015
265,774
44,329
310,028
2016
275,322
57,000
332,322
2017
208,348
39,043
247,391
As to be expected, after the passing of hurricane Irma in 2017, our overall stayover visitor
arrivals decreased across all markets. Therefore, it is imperative to regain lost market share
by effectively communicating that Sint Maarten is open for business and still offers ‘magical,
memorable vacations’ for the North American consumers.
The intention is to expand our reach within the North American market, by targeting key
gateways and one-stop connecting cities, specific niche market segments and upmarket
travelers with discretionary and higher income.
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Niche Markets
Sint Maarten would like to focus on the various niche markets such as:

Culinary

Yachting & Sailing

Music festival

Adventure Travel & Soft Eco-tourism

Beaches

Island Hopping

Weddings & Honeymooners

Voluntourism

LGBTQ

Health, Wellness & Spiritual

Nightlife & Gambling

Sport Tourism

Plane Spotting

MICE

Nature, Historical & Cultural lovers
Our goals and objectives
With the ever evolving and altering tourism competitiveness in the travel, hospitality and
tourism industry, our goals and objectives are:
o To create a greater awareness about Sint Maarten in the North American market
o To increase Sint Maarten’s market share and retention of the destination in the North
American market
o To increase stay over visitor arrival numbers by %15 to 20% from the United States
and Canada within the next two years
o To extend the traditional seasonality to year-round tourism
o Increase visitors’ average length of stay from the North American market
o To achieve a high growth yield in daily average expenditure from all categories of
visitors
o To achieve diversification by targeting Niche Markets
o To increase seat capacity and airlift from the key gateways and connecting cities
o To target new and emerging cities/providences in the North American market either
by attracting airlift (new) or visitors (2-stops) to the island
It is imperative that positive messages and updates of the destination are continuously
promoted in order to:

Increase Brand Awareness

Create Top of Mind Awareness
Also of






significance is, to establish the following amongst travelers:
Brand recognition
Brand affinity
Trust and loyalty
Higher perceived value
Positive reputation

Additionally, the long- term objective is to increase stayover arrivals from North America
with an annual YOY growth rate averaging 15% to 20% by stimulating bookings.
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2. Purpose of Engagement
The purpose of this document is to specify the approach that the Sint Maarten Tourism
Bureau will use to select the agency to represent destination Sint Maarten as its Public
Relations and Marketing Communications Agency in the North American Market.
This document also describes the requirements that the potential agency has to fulfil in order
to be selected.
3. Agency Qualifications
The selected agency is expected:

To have an established registered business;

To possess excellent written and verbal communication skills in English, as well as
French or any other North American language;

To have a sound knowledge of the Caribbean, and ideally have represented a
Caribbean destination;

To have at least five years of experience in the tourism trade and consumer
industry, and a strong media relations;

To have ample experience in planning and organizing press conferences, tradeshows
and events;

To be able to run effective marketing and PR campaigns that deliver measureable
results;

To be creative, innovative and not afraid to go through unconventional routes;

To be result-driven and efficient;

To be professional, eloquent and able to represent the Sint Maarten Tourism Bureau
at a high level;

To have a quick turn-around time, especially in times of crisis management and
communications, as well as reputation management.
4. Scope of Work
The scope of work for the selected agency will include but not limited to the below mentioned
activities.
Public Relations, Reputation Management , Crisis communication
Marketing & Advertising activities off-line
Content creation and management for newsletter, blogs, website, articles etc.
Travel agent specialist program creation and management
Planning and organizing press trips, press conferences, tradeshows and events
Tourist office representation
Manage co-op marketing campaigns
Create and manage database of emails (trade & consumer)
4.1 The Approach
The approach is targeted, results driven and flexible. There will be mutually agreed, realistic
targets and methods of quantifying the results. These methods will help the Sint Maarten
Tourism Bureau assess the effectiveness of the selected agency’s efforts to:

Increase Sint Maarten’s brand identity. This includes the use of the selected agency’s
influence and creativity to secure significant amounts of positive media coverage on Sint
Maarten;

Expand and strengthen strategic partnerships, as well as develop and implement a
working partnerships strategy through activities that involve the Sint Maarten
government, airlines, hotels, and other strategic partners to maximize the costeffectiveness of the activity and the profile of Sint Maarten in the marketplace;

Institute quality by association which will involve aligning Sint Maarten with high quality
products, services, corporations, and personalities in co-op marketing and partnership
campaigns;

Network and foster relationships with key wholesalers and tour operators and work
closely with the respective charter companies to increase airlift capacity to Sint Maarten;

Increase the opportunities to sell Sint Maarten vacations of which the overall objective
is to enhance the number of arrivals and maximize the tourism revenues in Sint Maarten.
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4.2 Role
The role of the selected agency will include carrying out the following activities:









To develop and implement strategic Public Relations, Sales, Marketing & Advertising
activities for the term of the contract.
To advise Sint Maarten on trends and opportunities with the potential for increasing
tourism to Sint Maarten.
To help identify activities potential visitors and gather information that is useful in
converting interest into an actual “travel to Sint Maarten” decision.
To insure that Sint Maarten is featured prominently in relevant trade and consumer
media as well as on any other communications channels.
Planning and organizing press conferences, tradeshows and events.
Represent the Sint Maarten Tourism Bureau where needed within the relevant North
American country.
Update and maintain the destination website and social media pages.
Create and distribute newsletters to trade and consumer market.

4.3 Activities
The following level of activities reflects Sint Maarten’s expectation of the selected agency:
1. Provide tourism data about Sint Maarten to the media, the travel trade and potential
visitors.
2. Provide a public relations program and develop a Public Relation Action Plan for the term
of the contract
3. Provide a marketing program and develop a marketing action plan for the term of the
contract.
4. Evaluate, recommend and arrange the participation of Sint Maarten in tourism
exhibitions, trade and consumer fairs as well as conduct sales calls.
5. Pre-screen and qualify travel agents, media and qualified industry representatives for
conferences, special events, familiarization and press trips to the island.
6. Represent Sint Maarten at tourism meetings and activities, and provide reports and
recommendations.
7. Prepare and contribute to Sint Maarten’s annual work program, strategies and plans
continuously.
8. Prepare and supply Sint Maarten with tourism intelligence
9. Ensure the credentials of companies and individuals in the market who are dealing with
Sint Maarten are always legitimate and up to date.
10. Organize meetings with tour operators, airlines, travel agents, journalists and other key
target groups in order to create an ongoing relationship and an open communication
channel.
11. Establish a data base comprising of :
a. Tour operators featuring Sint Maarten / Sint Martin and other Caribbean
destinations in their programs.
b. Travel agents and tour operators specializing in niche markets relative to Sint
Maarten/Sint Martin.
c. Meetings, incentive & conventions planner’s operators and promoters.
d. Airlines, cruise lines, travel trade association and travel education institutions.
e. Journalists, media representatives, travel writers and publicists.
f. Provide recommendations with key tourism partners for beneficial promotional
activities and support for the destination.
12. Assist with the planning, promotion and implementation of Sint Maarten events
13. Coordinate and oversea cooperative marketing campaigns with tour operators and
airlines.
14. Alert Sint Maarten promptly of any negative perceptions about the destination and
mitigate this accordingly by means of reputation management
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15. Prepare and implement a crisis communications action plan to be used as needed for
any crisis that impacts Sint Maarten’s tourism such as hurricanes, crime, health risks
and other issues.
16. Development of a monthly newsletter for the industry partners.
17. Create awareness about the destination by collaborating and creating content with other
partner agencies
18. Issue monthly reports stating the activities and communications conducted on behalf of
Sint Maarten including public relations, clippings reports and other means of measuring
activities.
19. Effectively monitor news of our competitors as well as monitor news of Sint Maarten
and respond accordingly.
20. Write compelling press releases and distribute accordingly.
21. Create and execute guerilla marketing and special events to generate buzz.
5. Timeline
Interested agencies should execute the following activities by the proposed dates:
Timeline
Submit Proposal Deadline
Shortlist Presentations
Selection of Agency
Start date of selected Agency

Date
March 16th 2020
Week of April 6th 2020
April 30th 2020
June 2020

6. Project organization
The Government of Sint Maarten is the Principal and financier of this project. For which the
Minister of Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication (T.E.A.T.T) will act as
representative.
7. Terms and Conditions







All proposals must include all elements outlined in this RFP, and must be
structured as outline in section 8. Proposal.
The rate quoted shall stand valid for 90 days from the date of the tender date. The
rate quoted shall be inclusive of taxes and duties.
Parties submitting separate proposals may not discuss pricing information or they
will be ineligible to bid on the project.
Bidders must disclose any relevant conflicts of interest and/or pending lawsuits.
The tender committee reserves the right to reject one or all bids. The decision of
the tender committee shall be final and binding.
All completed items and deliverables shall be the property of the Sint Maarten
Tourism Bureau and the bureau reserves full copyright of final products.

8. Proposal
The proposal should clearly detail all the required information as per the following criteria
and as outlined in the Scope of Work:
Corporate Background, Experience & Portfolio Component
 Overview of the company
 Country of establishment
 Information of branches
 Company’s Financial Statements
 Introduction of team composition that would be assigned to our account
 List of past or current accounts within the travel and tourism industry
 List any other relevant experience of the organization and team such as knowledge
of the travel and tourism industry
 A portfolio of past work similar to this project
 Past account references that the Sint Maarten Tourism Bureau can contact, as well
as any past account experiences should be included
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facilitate

PR and Marketing Communications Component

The approach and process that should be taken in order to manage the public
perception of the destination, disseminate valuable information and manage the
relevant marketing communications channels.
Timeline Component

Timeline of project execution that is transparent and allows for adequate feedback
incorporation and adjustments.

Organizational structure: communication process; including lines of reporting and
any special tools used.
Financial Component
The financial bid must be submitted in a sealed separate enveloped and it must include the
full cost of the items as listed in the Scope of Work as well as other fees related to the
project.
The tender must describe the content of the services to be provided, and must contain the
price in Euros with applicable tax/charges clearly identified.
The services should also include details of rates, calculation and invoicing schedule.
The financial proposals should also list what additional value added services the company
will offer the Sint Maarten Tourism Bureau.
9. Budget
The proposed budget that includes the agency fees, tradeshows, co-op campaigns, trade
and consumer activities is US$ 340,000.00 per year.
10. Selection Criteria
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1

Criteria
Company Profile
Valid company trade license (Business license)
Valid crib (Tax) number
Full and accurate physical, postal , telephone, and email address of
the company
Expertise in the tourism / travel industry
Past portfolio & experience of PR and Marketing Communications
List present clientele with names & date of business engagement
Personnel
CV of company CEO/Proprietor
Profile and CV of the team
Technical Functionality
Processes and structure outlined to achieve optimal success with
Public Relations and Marketing Communications
Methodology
Clear and complete Plan of Approach of utilizing PR and Marketing
Communications for the destination
PR and Marketing Communications
Creative campaign concept, Look and feel of destination marketing
communications
The approach to be undertaken when incorporating PR
Financial
Produce a sealed financial bid
TOTAL

Note: Companies failing to produce valid Business license and valid crib numbers
during the tender opening or have not submitted with the tender documents will be rejected.

Marks
5

5

10

20

30

30
100
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11. Allotment






Prospective bidders will be informed of the Principal’s decision in writing.
It is not required that the lowest bid, or any other bid will be awarded.
The project will only commence after assignment and approval by the Minister of
Tourism, Economic Affairs, Traffic & Telecommunication (T.E.A.T.T.). Said
assignment will be issued in writing and will indicate the start date and contact
person.
The selected agency is required to execute the project based on this RFP taking
into consideration their signed proposal.

12. Payment
The selected agency will have a contractual relationship with Government of Sint Maarten
and be paid and agreed upon monthly or quarterly payment. The selected agency will be
responsible for all expenses related to the execution of this contract.
13. Contract
The proposed date to commence the contract is June 1st 2020 for a period of three years
renewable in writing by mutual agreement, or to be terminated in writing at any time after
the first year. The selected agency will be paid a monthly or quarterly retainer fee, and will
be given a yearly budget to work with.
14. Sint Maarten Taxes
Tax Law Notice in Sint Maarten: Companies/entities rendering service or doing business on
behalf of Sint Maarten (despite said company/entity being located/registered off island) can
be assessed the 5% Turn Over Tax (TOT). This will be for the responsibility of the
company/entity that wins the bid to represent Sint Maarten.
15. Fees and Out-of-Pocket Expenses
All costs related to preparing the RFP, or to execute the presentation shall be absorbed by
the bidder.
16. Contact details for information
For further information regarding the tender procedure or project, please contact Marla
Chemont via email at Marla.Chemont@sintmaartengov.org or by telephone +1 721 549 0200
17. Submission of Proposal
Proposals must be signed in accordance with the above procedures, and placed in a sealed
envelope marked “Public Relations & Marketing Communication services for
destination Sint Maarten in North America”.
Two-fold hard copies of the proposal should be delivered to Sint Maarten Tourism Bureau
office at 6 Juancho Yrausquin Boulevard, Sint Maarten, no later than March 16th 2020
before 5:00 pm and should be addressed to the Director of Tourism May-Ling Chun.
Proposals can be emailed to Marla.Chemont via email at
Marla.Chemont@sintmaartengov.org with in copy
May-ling.Chun@sintmaartengov.org and Gianira.Arrindell@sintmaartengov.org
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

December 2019
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Difference
compared to
31-Dec-19 30-Nov-19

Liabilities

3,441.6
1,146.1
2,295.5
0.0

281.3
47.3
234.0
0.0

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

549.0

-93.7

Domestic liabilities
Currency in circulation

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

0.1
0.1
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

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

Claims on deposit money banks
Current account balances

267.0
267.0

0.0
0.0

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

Claims on other sectors
Other assets

281.9
281.9

-93.7
-93.7

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

Total assets

3,990.6

187.5

Total liabilities

Difference
compared to
31-Dec-19 30-Nov-19

303.0
303.0

8.4
8.4

2,594.4

132.6

505.3

23.9

44.4
28.1
14.2
1.7
0.4

-25.1
-19.2
-6.0
0.0
0.0

1,916.7
509.9
124.8
1,282.0

144.5
135.5
15.0
-6.0

128.0
61.7
66.2

-10.6
-13.5
2.9

1,093.2

46.6

3,990.6

187.5

During the month of December 2019, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the
surplus in the money market by auctioning “Certificates of Deposit” (CD). As a result, the outstanding
amount of CDs increased by NAf.15.0 million. Furthermore, the Bank maintained the percentage of the
reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves decreased by NAf.6.0
million due to the lower base amount1 upon which it is calculated.
Base money2 increased by NAf.159.4 million due to an increase in both the current account balances of
the commercial banks (NAf.135.5 million) and currency in circulation (NAf.23.9 million). The increase
in currency in circulation was due to the higher demand for cash by the public in connection with the
holidays. The increase in the current account balances was mainly the result of the transfer of dollar
deposits from abroad and the net sale of foreign exchange by the commercial banks to the Bank.
Transfers by pension funds, the government of Curaçao, the government of Sint Maarten, and a financial
institution placed under the emergency measure from their accounts at the Bank towards their accounts
at the commercial banks also contributed to the increase in the current account balances. The purchase
of CDs and the refinancing of outstanding bonds issued by Integrated Utility Holding N.V. have mitigated
the increase in the current account balances.
1
2

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
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The item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.8.4 million, mainly as a result of transactions
carried out by the commercial banks in Bonaire towards their accounts at the Bank. The increase in
deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) in connection with the
payment of interest on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten held by the Dutch State also
contributed to the increase in this item. The increase was mitigated by a decrease in deposits of the
Central Bank of Aruba.
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.25.1 million due to decreases in
the deposits of the government of Curaçao (NAf.19.2 million) and the government of Sint Maarten
(NAf.6.0 million). The decrease in deposits of the government of Curaçao was the result of the transfers
of funds towards its accounts at the commercial banks and interest payments on issued bonds. However,
the transfer of license fees collected by the Bank over the month of November 2019 moderated the
decrease. The decline in deposits of the government of Sint Maarten can be attributed to the transfer of
funds towards its accounts at the commercial banks.
Furthermore, the item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.10.6 million as a result of, among
other things, transfers from a financial institution placed under the emergency measure and the public
pension fund of Curaçao, APC, from their accounts at the Bank towards their accounts at the commercial
banks. The decrease was moderated by the transfer of funds from abroad by APC and funds received
from the Dutch State Treasury Agency (DSTA) related to an annuity loan taken over under the debt
relief program that is held in the portfolio of the APC.
On the assets side of the balance sheet, the item “Claims on other sectors” decreased by NAf. 93.7
million mainly because Integrated Utility Holding N.V. refinanced its outstanding bonds that were held
in the Bank’s portfolio. Furthermore, the item “Official reserves” increased by NAf.234.0 million due
mainly to the transfer of dollar deposits from abroad and the net sale of foreign exchange by the
commercial banks. In addition, the transactions carried out by the commercial banks in Bonaire and the
funds received from abroad by pension funds also contributed to the increase of the reserves. The
transfers by the Central Bank of Aruba to abroad moderated, however, the rise in the official reserves.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.47.3 million due to the
higher market value on the balance sheet date compared to the end of November 2019. The increase
in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the rise in
the market value of gold.
Willemstad, January 29, 2019
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Overzicht wetgeving
De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling aanhangig
te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling. Dit is op grond
van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en Wetgeving van het
Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie overzichten in de
Landscourant, te weten een overzicht van:
1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn van
de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten
1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

-

-

-

-

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2020, no. 06

AB 2020, no. 07

Regeling van de Minister van
Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid van 31
januari 2020, tot het aanmerken
van 2019-nCoV als infectieziekte
behorend tot groep A in de zin van
de Landsverordening publieke
gezondheid (Regeling 2019-nCoV)
Regeling van de Minister van
Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie van
16 september 2019, ter uitvoering
van de artikelen 1 en 2 van het
Landsbesluit sociaal-economische
statistieken (Regeling Nationale
Rekeningen enquête 2019)

Datum
bekrachtiging

Datum
inwerkingtreding

31 januari 2020

11 februari 2020

16 september 2019

05 november 2019
en werkt terug tot
en met 01 oktober
2019

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

-

-

-

