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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 juni 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 INNOVATIVE BUSINESS
SERVICE & COLLECTION AGY N.V. voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD #23, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan OLANI N.V. DBA NEW
CAPTAIN ZACK'S voorheen gevestigd te
AIRPORT BLVD. 35 , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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.04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 AMRAN-LISSAK LILY
DBA LLISSAK MANAGEMENT AND MAINTEN
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD #
107, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 juni 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 RAINBOW FARM
PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD 2, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SOCIETE IN-DE T.
AERONAUTIC
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan JUNGE MANAGEMENT
SOLUTION voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD # 36-E CROWN REALITY, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 MEDISCHE PRAKTIJK
PLAZA N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON
BAY YACHT CLUB # 15, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 juni 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 AVIATION
PETROLEUM EQUIPMENT SALES AND
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD 6C, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
THE
LANGUAGE
LEARNING,
INSTITUTE
FOANDATION
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 30 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
KHIDDION-G
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD #46, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan THE TIDES RESTAURANT
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
ROAD # 117, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ABIAZ N.V. DBA M.C.M.
SHOP 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. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TOKOLUSH CHARTERS
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #
12 , SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LAGOON DIVING
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 54, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 VAN DEN BOSCH ROY
BARRY voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
CORNER #57, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN 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. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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
BRISA
BLANCA
HOLDINGS N.V. voorheen gevestigd te
JORDEN ROAD # 132 , LOWLANDS , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 21 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan LUMPINI RESTAURANT
N.V. DBA THAI SAVANNH voorheen gevestigd
te AIRPORT ROAD # 36 B, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WEST INDIES WEB
DESIGN N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON
BAY ROAD # 117, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan 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. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HARBOUR-CLUB SXM
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
80 , COLE BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 07 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MAISON EN PROVENCE
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.04 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 NAHIA Y NASHLA
ONLINE SHOPPING SERVICES N.V voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD # 2, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 01 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BACE GEM N.V. voorheen
gevestigd
te
FRONTSTREET
28
-A,
PHILIPBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 20 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 CANDELARIO FRIAS,
JOSE
ELPIDIO
voorheen
wonende
te
WELLINGTON ROAD #24-B, COLE BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 03
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 03 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan BRILLIANT PERIDOT
N.V. DBA AQUATIC SPORTS AT DAWN
BEACH voorheen gevestigd te LONGWALL
ROAD # 25 C, PHILIPBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.21 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 CUEVA GAUNA, CARMEN
GRIMANEZA voorheen wonende te SIMPSON
BAY ROAD # 88, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 juni 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 SPANJE-BIJL DE VROE,
WILHELMIN voorheen wonende te SIMPSON
BAY ROAD #107-A, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 DIOGENE MARIE NICOLE
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 2
COLE BAY LAGOON, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 03 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MILIEN LAMERRE
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
67-B, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 KUBECK, JOHN voorheen
wonende te SIMPSON BAY ROAD Z/N,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
HARIPERSAUD
MAHENDRANAUTH voorheen wonende te
SIMPSON BAY ROAD 7, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 28 mei
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 FERNANDEZ BRAVO
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 2,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROBERTSON ANTHONY
KIRLON voorheen wonende te SIMPSON BAY
ROAD 67, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 LE COQ RAYMOND
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
#2, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HOLTHAUSE LAUREL
voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT
CLUB, PLAZA DEL LAGO #14, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 GEORGE DONAVAN
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 26
COLE BAY LAGOON ST.MAARTEN, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
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 03 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROEHRIG KELLY LYNN
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
29, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 NOLL, MARCUS FRANZ
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HUSSAIN HARSHANIE
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
#53, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan VAGERY MARC-ARTHUR
voorheen wonende te WELL ROAD # 58 APT
49, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan ROSA DE LA MARIA A.
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
98, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 juni 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 SAMAROO, GREG
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD #
13 A, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan MARTE NUNEZ JUAN
voorheen wonende te SIMPSON BAY ROAD
#44,, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TULLAMORE WEST
LIMITED voorheen wonende te LITTLE BAY
ROAD # 26, PHILIPBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 24 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SIMON SHONETTE
ONEKA voorheen wonende te SIMPSON BAY
ROAD #53, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Bij exploot van 10e juni 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 DE HEER YANNICK
CAURIER, wonende op Sint Maarten, die voor
deze woonplaats kiest ten kantore van mij
deurwaarder alsmede aan de Falcon Drive # 2
te Harbour View, Sint Maarten, ten kantore van
Lexwell Advocaten en gemachtigd de advocate
mr. C.S. Schoon, ten laste van MEVROUW
ZOFIA CAURIER, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande
BETEKEND:
CONSERVATOIR
DERDENBESLAG VAN HET GERECHT IN
EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN,
beschikking dd. 2e juni 2021.

De deurwaarder voornoemd,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder, Mark John Rabess
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan AIRPORT DUTY FREE
TRADERS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 105, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 BIRDIE'S NEST N.V.
voorheen gevestigd te OYSTERPOND RD
#153/176 , OYSTER POND , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 11 juni 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 HUANG ZEWEN voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD 44, COLE
BAY
LAGOON,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.03 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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 C/O LEO A. B. CHANCE
LILYCORP N.V. voorheen gevestigd te
OYSTER POND ROAD # 13, OYSTER POND,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 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,
Casper Jones,
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 09 juni 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 BEST BAZAR
N.V. voorheen gevestigd te UNION RD. 10,
UNIT B,, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 CHAIRMON ENTERPRISES
N.V. DBA SCAVENGERS BEACH BAR
voorheen gevestigd te OYSTERPOND # 144, ,
OYSTER POND , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 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,
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 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan J & B ENTERPRISES N.V.
DBA KIWI CAFÉ 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.04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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 TIMESHARE STORAGE N.V.
voorheen gevestigd te OYSTER POND ROAD
7-B, OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
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 11 juni 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 BRATAR MANAGEMENT
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD LAGOON PARK APT
33-35, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 CHIARRA N.V. DBA JADE
RESTAURANT
voorheen
gevestigd
te
OYSTERPOND BEACH RESORT, , OYSTER
POND , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
mei 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,
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 09 juni 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 PLANTATION
P.I.V. N.V voorheen gevestigd te UNION
ROAD
110-B, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.04 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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
HOKSTAM
MARVIN
AANSPR. GESTELD VAN AGILE VENTURES
REGIONAL N.V. voorheen gevestigd te
OYSTER POND ROAD 26, OYSTER POND,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 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,
Casper Jones,
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 11 juni 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 C/O RAJESH KURUP
LOCKWOOD
MANAGEMENT
COMPANY
LIMITED
N.V.
voorheen
gevestigd
te
WELLINGTON ROAD #25, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 CROWN HEIGHTS LTD
voorheen gevestigd te OYSTER POND
ESTATE, POB 841 , OYSTER POND , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 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,
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 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PLAZA EXTRA N.V. DBA
SAVE-A-LOT voorheen gevestigd te BUSH
ROAD #63, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.07 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 SUNISLAND N.V. voorheen
gevestigd te OYSTER BAY BEACH RESORT #
26 EMERALD MERIT RD, OYSTER POND,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CARIBBEAN FLIGHT
ACADEMY N.V. 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. 04 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 G.C. REAL ESTATE N.V. DBA
OCEAN VIEW TERRACE voorheen gevestigd te
OYSTER POND ROAD Z/N , OYSTER POND ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan QUALITIME TOO N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #70 APT
F,, CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.07 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 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 CHILDRENS WORLD
DAYCARE AND PLAYSCHOOL FOUNDATION
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD, CUL
DE SC, thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 08
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
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 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CLEAN RITE LAUNDRY
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #71,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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
K.W.
BROWN
INVESTMENTS
INTERNATIONAL
N.V.
voorheen gevestigd te OYSTER POND ROAD #
174 , OYSTER POND , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 09 juni 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 SARACA N.V.
voorheen gevestigd te UNION RD 88, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.04 juni
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 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 MIKI RESTAURANT N.V.
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD
#143,, CUL DE SC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 08 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 EUROMOD
N.V. voorheen gevestigd te UNION RD. 153,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 MARINE TIME N.V voorheen
gevestigd te OYSTERPOND # 40 , OYSTER
POND , thans zonder bekende vestigingsplaats
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28
mei 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,
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 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SECRET EYE SERVICE
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD #55,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.07 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EBONAY SALON N.V.
voorheen gevestigd te L.B. SCOT ROAD Z/N,
CUL
DE
SC,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 09 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan FRIENDLY ISLAND
SHOPPING CENTE voorheen gevestigd te
BUSH ROAD 178, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 NENOV, IVO voorheen
gevestigd te OCEAN VIEW TERRACE LOT #2
, DAWN BEACH , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 09 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SEMPLE CONCRETE &
EQUIPMENT N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD #362, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.24 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan SRI SAI N.V. DBA
HARBOUR POINT voorheen gevestigd te L.B.
SCOT ROAD Z/N, CUL DE SC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan GOLDEN TOUCH GROUP
COMPANIES N.V. voorheen gevestigd te
BUSH ROAD 28, CUL DE SAC, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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
OLIVER
SEA
SPF
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
OYSTERPOND ROAD # 64 , OYSTER POND ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 09 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan TROPICAL MOODS N.V.
DBA THE JERK GRILL & BAR voorheen
gevestigd te BUSH ROAD # 66, CUL DE SAC,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.07 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 10 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan EMISON N.V. DBA ST.
PETERS SHELL STATION voorheen gevestigd
te L.B. SCOT ROAD Z/N, CUL DE SC, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 HARIDEV
N.V. voorheen gevestigd te UNION RD 137-D,
COLE
BAY,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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 ST. MAARTEN LYCEUM
FOUNDATION,
THE
INTERNATIONAL
SCHOOL OF SXM voorheen gevestigd te
OYSTER POND ROAD # 4 , OYSTER POND ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 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,
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 09 juni 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 BABIT POINT HOLDING
N.V. voorheen gevestigd te OYSTER POND
#158, OYSTER POND, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 BAREFOOT, DAVID
WILLIAM
voorheen
wonende
te
WELLINGTON ROAD 37, COLE BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 juni 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 11 juni 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 RIOS MOLERO, ZENDA
AZUL DBA ANGEL'S BEAUTY PARLOR
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD 1G, COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 17 mei 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 MARLIN-RAMIREZ
MELANIA
voorheen
wonende
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
40A,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 10 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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 MUHMENTHALER DEBORAH
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD
144, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan CALMERO MARCO
GUILLERMO voorheen wonende te BEET
ROAD # 1-4, REWARD, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 07 juni 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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 BELAYE PIERRE M.A.A.
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD
176, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Teolindo Nadal deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WILLIAMS JAMES
ZACHIAS voorheen wonende te WEYMOUTH
HILL ROAD # 4, WEYMOUTH HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 09 juni 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,
Teolindo Nadal,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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 PATTERSON VANESSA
ABIOLA voorheen wonende te DAWN BEACH
ESTATE # 6, DAWN BEACH, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan HUSSEIN MOHAMED ALS
DIR. AANSPR. GESTELG: PANORAMIC CAR
RENTAL N.V. DBA CRUISE CAR & SCOOTER
RENTAL voorheen wonende te AIRPORT
ROAD # 108 UNIT 2, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 04 juni 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,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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 BLACK KAYSON voorheen
wonende te OYSTER POND ROAD #144,
OYSTER POND, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 BELAND MARK ROBER
voorheen wonende te WELGELEGEN ROAD #
33 APT 34 T, CAY HILL, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 13 november 2019,
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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 STEPHENS BENJAMIN
FRANKLIN & JOAN A. DBA C/O IXI DESIGN
N.V. voorheen wonende te , , thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 11 juni 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 LUO, XINGZHAO
voorheen wonende te WELLINGTON ROAD
111, COLE BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 03 juni 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 08 juni 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 BOUE CLAIRE voorheen
wonende te OYSTER POND #176, OYSTER
POND, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 BURNETTE WINSTON C
voorheen wonende te UNION FARM #6,,
UNION FARM, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 06 juni 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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 VETIAC, ANSLEY voorheen
wonende te A.J.C. BROUWERS ROAD # 29,
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 10 oktober 2020, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 MEJIA,
SATURNINA DBA INGRID BEAUTY SALON
voorheen wonende te UNION RD # 109, COLE
BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 04 juni 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,
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 08 juni 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
FESSMAN,
DONALD
NORRIS voorheen wonende te OYSTER POND
ROAD #17, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 EDWARDS CHARLENE
ANNE MARIE voorheen wonende te UNION
FARM ESTATE ROAD 37, UNION FARM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
juni 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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
WILLIAMS
DELANO
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD
144, OYSTER POND, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 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 OTALVORA
RAMOS 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. 04 juni 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,
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 08 juni 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 GAO XINGCHENG voorheen
wonende te OYSTER POND ROAD 156,
OYSTER POND, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 GARCIA MARLON
FRANCISCO
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD # 33 APT 34 T, CAY
HILL, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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 CHANCE LEO ANDRE
BERTIN voorheen wonende te OYSTER POND
ROAD # 13, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 09 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PENTHIERE ILSONE
voorheen wonende te BUSH ROAD 12, CUL DE
SAC, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Casper Jones,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 08 juni 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
HENRY
VERONA
ELIZABETH voorheen wonende te OYSTER
POND ROAD 2, OYSTER POND, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 28 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 PANGANIBAN-BELAND
ECHISARAH
voorheen
wonende
te
WELGELEGEN ROAD # 32, CAY HILL, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 13 november
2019, 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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 juni 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
NARINE,
DIANAND
voorheen wonende te 17 ANEGADA DRIVE,
LOWER PRINCESS QUARTER, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 16 juni 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 RADJOUKI JUNIOR
TEOFILO voorheen wonende te A.TH.ILLIDGE
ROAD 55, LOWER PRINCESS QUARTER,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 25
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

Bij exploot dd. 10e juni 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet # 115 te Philipsburg, alhier.
ten verzoeke van Association of owners
“Laguna View Apartments” ten deze
gedomicilieerd ten kantore van de gemachtigde
advocaat mr. Vivian Choennie, aan Lionel
Emile Antoine George, laats wonende te St.
Maarten.
BETEKEND
een
door
de
ondergetekende deurwaarder opgemaakte in
executoriale vorm uitgegeven grosse van een
vonnis
van
18e
mei
2021,
houdende
executoriaal beslag als in voormeld procesverbaal omschreven. (vonnis SXM2021-403/AR
47/2021)

Bij exploot dd. 15e juni 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende
aan de Frontstreet # 115 te Philipsburg, alhier.
ten verzoeke van Richard Theoti Garrin ten
deze gedomicilieerd ten kantore van de
gemachtigde advocaat mr. Vivian Choennie,
aan Monica Jean Pope, laats wonende in de
USA. BETEKEND een door de ondergetekende
deurwaarder opgemaakte in executoriale vorm
uitgegeven grosse van een vonnis van 17e mei
2021, houdende executoriaal beslag als in
voormeld proces-verbaal omschreven. (vonnis
SXM2021-04/E 04/2021)
De deurwaarder Solange Monique Apon

De deurwaarder Solange Monique Apon

OPROEPING
Bij exploot dd. 10e
juni 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder voor burgerlijkezaken bij het
gerecht in Eerste aanleg, zittingplaats St.
Eustatius, kantoorhoudende aan de Frontstreet
115
te
Philipsburg.
Opgeroepen:
De
Erfgenamen van de heer Clyde Leroy
Sharp, zonder bekend woon of verblijfplaats te
St. Eustatius, om op dinsdag de 7e
september 2021 des voormiddags te 09:00
uur ter terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op het eiland St. Eustatius, ten deze The
Guesthouse te Oranjestad te verschijnen, om de
vordering van Robert Benson McMartin en
Sharleen Louise McMartin-Armour, te
antwoorden (EUX2021-0 EUX09/21)
De deurwaarder Solange Monique Apon

AANKONDIGING
Bij exploot van 18e juni 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
de
gezamenlijke
erfgenamen van wijlen Wilfred Adrian
Richardson, te weten: 1. Sandra Augusta
Richardson, 2. Ivan William Rudolf
Richardson, 3. Elva Maretta Richardson, 4.
Albert Leonard richardson en 5. sergio
andre richardson, wonende in Nederland en in
Sint Maarten, die voor deze woonplaats kiezen
ten kantore van mij, deurwaarder alsmede aan
de Union Road # 120 C te Cole Bay, Sint
Maarten en gemachtigd dhr. E. I. Maduro, ten
laste van 1. ESMERALDA SABRINA JACOBS
EN 2. PRISCILLA YOLANDA JACOBS, beiden
wonende in Nederland
BETEKEND:
VONNIS
VAN
HET
GEMEENSCHAPPELIJKE HOF VAN JUSTITIE
dd. 29e januari 2021
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 17e juni 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 15e juni 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN
VAN WIJLEN SOPHIA LEONARD, zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
en/of buiten Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 14 september
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
GABRIEL LUPARELO MULLER, wonende op
Sint Maarten, en gedomicilieerd aan de Orange
Grove Road # 18 te Cole Bay en gemachtigd mr.
R.A. Groeneveldt
AR 112/21 – SXM202100781
De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 11e juni 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 10e juni 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP SUNRISE
B.V., statutair gevestigd te Curacao, aan de
Kaya Jacob Posner 19 (Postbus 429, Curacao)
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 17 augustus
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE VERENIGING VAN EIGENAARS VAN HET
AMSTERDAM
SHOPPING
CENTRE
(“ASSOCIATION OF OWNERS OF THE
AMSTERDAM
SHOPPING
CENTRE”),
statutair gevestigd op Sint Maarten, en
gedomicilieerd aan de Welgelegen Road # 29 te
Cay Hill en gemachtigd mr. Pieter P. Soons
AR 111/21 – SXM202100766

De deurwaarder, Mark John Rabess
OPROEPING

OPROEPING

Bij exploot dd. 10e
juni 2021, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op
St.Maarten heb ik, Solange Monique Apon,
deurwaarder voor burgerlijkezaken bij het
gerecht in Eerste aanleg, zittingplaats St.
Eustatius, kantoorhoudende aan de Frontstreet
115 te Philipsburg. Opgeroepen: Clyde Leroy
Sharp, zonder bekend woon of verblijfplaats te
St. Eustatius, om op dinsdag de 7e
september 2021 des voormiddags te 09:00
uur ter terechtzitting van het gerecht in eerste
aanleg op het eiland St. Eustatius, ten deze The
Guesthouse te Oranjestad te verschijnen, om de
vordering van Robert Benson McMartin en
Sharleen Louise McMartin-Armour, te
antwoorden (EUX2021-0 EUX09/21)

Bij exploot dd. 15e
juni 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: Philipe Famechon, wonende op
Saint Martin, aan de om op dinsdag de 17e
augustus 2021 te 08:30 uur voormiddag ter
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van
Lorraine Wallace, te antwoorden (AR 240/21
–SXM 20201263)

De deurwaarder Solange Monique Apon

De deurwaarder Solange M. Apon
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LIQUIDATIE
ECHTSCHEIDING
Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg
van St. Maarten, van de 14e juni 2021, is de
echtscheiding uitgesproken tussen MARIO
JOSEPH EDGAR TARDIF, wonende op St.
Maarten en gedomicileerd aan de Welfare Road
# 57 te Cole Bay, ten kantore van de advocaat
mr. M. Hoeve en DAMARYS GOMEZ
ROSARIO,
zonder
bekende
woonof
verblijfplaats hier te lande, partijen zijn met
elkander gehuwd op 4 mei 2012 te Saint Martin.
De deurwaarder, Mark John Rabess

MASA MARKETING SINT MAARTEN N.V.
(in liquidatie)
Bij besluit van 15 juni 2021 van de algemene
vergadering van aandeelhouders van MASA
MARKETING SINT MAARTEN N.V. (in
liquidatie), statutair gevestigd te Sint Maarten
met haar vestigingsadres te Fisherman Rod
Drive 17, Philipsburg, Sint Maarten en
ingeschreven in het Handelsregister gehouden
door de Kamer van Koophandel & Nijverheid te
Sint Maarten onder nummer 18423 (de
“Vennootschap”), is besloten tot ontbinding
van de Vennootschap met benoeming van de
heer Marcos Hernandez tot vereffenaar van de
Vennootschap (de “Vereffenaar”).
De Vereffenaar
25 juni 2021

OPROEPING
bij exploot van de 21e juni 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 7e juni 2021 van
de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
, GAVIN HENRY GOPAL, zonder bekende
woon-of verblijfplaats op Sint Maarten en waar
ter wereld dan ook OPGEROEPEN, om op
maandag,
20
september
2021,
des
voormiddags te 10:05 uur te verschijnen ten
Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om op
de vordering van ALLANA ELVA, wonende op
Sint Maarten, aan de Willow Tree Drive # 6 te
Cole BayE 53/21 – SXM202100688
De deurwaarder, Mark John Rabess
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N° 2021/634

LANDSBESLUIT
Van 10 juni 2021,no. 21 /0218
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
dat het in verband met de grote achterstanden van te behandelen zaken het wenselijk en noodzakelijk
wordt geacht om op zo kort mogelijke termijn een drietal (plaatsvervangende) leden van de Raad van
beroep in ambtenarenzaken aan te stellen;
Gelet op:
artikel 19 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak;
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen worden met ingang van 1 juni 2021 voor de duur van zes jaren benoemd tot
(plaatsvervangend) lid van de Raad van beroep in ambtenarenzaken:
a.
b.
c.

Mw. mr. A.P. van der Pluym-Vrede
Dhr. mr. M.A. Evertsz
Dhr. mr. P. Klik

lid
plaatsvervangend lid
plaatsvervangend lid

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van de dagtekening ervan en werkt zo nodig
terug tot en met 1 juni 2021.
Dit Landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 10 juni 2021
De Waarnemend Gouverneur van Sint Maarten
11 juni 2021
De Minister van Justitie
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N° 2021/635

LANDSBESLUIT
Van 10 juni 202, no.21/0219
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
dat het in verband met de grote achterstanden van te behandelen zaken het wenselijk en noodzakelijk
wordt geacht om op zo kort mogelijke termijn een tweetal bijzondere rechters als bedoeld in artikel
11, tweede lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak te benoemen;
Gelet op:
artikel 12 van de Landsverordening administratieve rechtspraak;
BESLUIT:
Artikel 1
De volgende personen worden met ingang van 1 juni 2021 voor de duur van zes jaren benoemd als
bijzondere rechters als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening administratieve
rechtspraak:
a.
b.

Dhr. mr. M.A. Evertsz
Dhr. mr. P. Klik

Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van de dagtekening ervan en werkt zo
nodig terug tot en met 1 juni 2021.
Dit Landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 10 juni 2021
De Waarnemend Gouverneur van Sint Maarten

11 juni 2021
De Minister van Justitie
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N° 2021/709

Ministeriële Beschikking
Van de juni 17 2021 , no
Besluit van de Minister van Justitie tot aanwijzing van een gebied van verscherpte
handhaving in verband met overlast en crimineel gedrag door overlast gevende personen
De Minister van Justitie
Overwegende:
dat ondanks de uitbraak van de pandemie van Covid-19 en de daarmee gepaard gaande COVID-19
maatregelen, er toch structurele en hardnekkige overlast plaatsvindt door personen rondom de
tankstations;
dat in het recente verleden is gebleken dat deze hangplekken zijn uitgebreid naar diverse andere
plaatsen met een openbaar karakter;
dat met het oog op de toekomstige handhaving van de betreffende maatregelen, en in het bijzonder
ter voorkoming van de verschuiving van hangplekken naar andere voor publiek toegankelijke
gebieden, het samenscholingsgebied waar door justitie en politie wordt opgetreden, meer dient te
omvatten dan enkel de tankstations;
dat na de recente COVID-19 maatregelen, waarbij is bepaald dat het verboden is om tussen 23.00 uur
en 06.00 uur voor het publiek toegankelijke lokaliteiten open te hebben, sprake is van een significante
stijging van deze overlast, die in het bijzonder plaatsvindt in de nachtelijke uren en dan vooral tussen
00.00 en 03.00 uur;
dat deze overlast met name bestaat uit geluidsoverlast, het verstoren van de openbare orde en het
veroorzaken van gevaarlijke verkeerssituaties, terwijl er sprake is van overmatig gebruik van alcohol
en het gebruik van verdovende middelen;
dat een samenscholingsverbod noodzakelijk is voor de plekken, die thans in de middennacht als
“hangplekken” gelden voor bepaalde groepen, zodat politie en justitie dit verbod kan handhaven;
dat dit verbod noodzakelijk is om de rust bij de betreffende hangplekken en in de directe omgeving
daavan te doen wederkeren, zodat de ernstig en langdurig verstoorde openbare orde ter plaatse kan
worden hersteld, terwijl dit verbod dient om herhaling van deze ernstige verstoring van de openbare
orde alsmede een verdere aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen;
dat de veiligheid van deze gebieden in het gedrang komt, terwijl ook de verkeersveiligheid in gevaar
kan worden gebracht door uitdagend en provocerend rijgedrag van deelnemers aan de
samenscholing;
dat de politie thans genoodzaakt is om streng preventief alsook streng repressief op te treden ten
aanzien van gedragingen die strafbaar zijn gesteld in onder meer de Algemene Politiekeur, de
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Wegenverkeersverordening, de Opiumlandsverordening en de Landsverordening Toelating en
Uitzetting en de Wapenverordening;
dat het belang van de handhaving van de openbare orde, gelet op de nog steeds bestaande negatieve
gevolgen van de pandemie, naar het oordeel van de Minister van Justitie zwaarder weegt dande
persoonlijke belangen van degenen, die in strijd handelen met de Covid-19 maatregelen;

BESLUIT:
Artikel 1
1. De in het tweede lid genoemde openbare plaatsen worden aangewezen als een (algemeen)
overlastgebied waar de bevoegdheid op grond van artikel 3 van de Algemene Politiekeur kan
worden uitgeoefend.
2. Het overlastgebied omvat alle voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen, waaronder:
a. Tankstations;
b. Parkeerterreinen;
c. Sportvelden;
d. Schoolpleinen; en,
e. Stranden.
3. De opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering,
houden tussen 23.00 en 06.00 uur op deze voor het publiek toegankelijke openbare plaatsen
verscherpt strafrechtelijk toezicht op de naleving van het Algemene Politiekeur en treden
streng preventief alsook streng handhavend op ten aanzien van anderszins strafbaar gedrag,
in het bijzonder tegen overtredingen van de Wegenverkeersverordening, de
Wapenverordening en de Opiumlandsverordening door samenscholende personen.
Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en is geldig
gedurende de looptijd van de Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische Zaken,
Verkeer en Telecommunicatie en van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 21
mei 2021, tot wijziging van artikel 2 van de Regeling maatregelen en economisch verkeer
COVID-19 van de eenentwintigste mei 2021 (Afkondigingsblad van Sint Maarten, Jaargang
2021, No. 23).
2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Landscourant alsook op de officiële website van de
overheid van Sint Maarten en de Facebook-pagina van het Ministerie van Justitie.

Philipsburg,
De Minister van Justitie
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Council of Ministers
Attn: Prime Minister of Sint Maarten
The Honourable Ms. Silveria E. Jacobs
Soualiga Road # 1
Philipsburg, Sint Maarten

Ref nr.: IC-ADV/21.015
Subject: Advice on the Confidential Advisor
Philipsburg, May 25, 2021
Honourable Minister,
The Integrity Chamber hereby submits the attached Advice on the Confidential Advisor.
The Integrity Chamber is specifically tasked with providing advice on this subject,
pursuant to article 16, paragraph 5, of the National Ordinance Integrity Chamber.
The appointment of Confidential Advisors will help to enhance the integrity infrastructure
within Government. We hope this advice will serve as a guide for the appointments and
for establishing the infrastructure necessary for the Confidential Advisor to properly
execute their role.
As the responsible minister for the selection and appointment of Confidential Advisors,
the Minister of General Affairs is kindly requested to provide a motivated response to
this advice, in writing, within six (6) weeks of the date of this letter. In accordance with
article 18, of the National Ordinance Integrity Chamber, the advice will be submitted to
parliament and published in the National Gazette. The written response to this advice
will also be published in the National Gazette.
The Integrity Chamber will oversee the implementation of the advice, in accordance with
the National Ordinance Integrity Chamber.
If you have any questions regarding the advice, you can contact us via:
secretaris@integritychamber.sx.
Sincerely,
The Integrity Chamber
H.W. Vogels, President
R.A. Boasman
H.R. Lodder
Attachment(s): Advice on the Confidential Advisors
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Summary
The appointment of the Confidential Advisor is a measure designed to promote organizational integrity
and is widely utilized in the public and private sector. It is also internationally recognized as a vital
component of any integrity infrastructure. The appointment of a Confidential Advisor carries with it
several benefits for employees, management, and Government itself. The necessity for a Confidential
Advisor is also provisioned within Articles 82 and 83 of the National Ordinance Substantive Civil Servants
Law (LMA).
The Integrity Chamber presents this advice on the Confidential Advisor to the Government of Sint
Maarten, based on its task of rendering advice to generally promote integrity within the administrative
body, and specifically as it pertains to Confidential Advisors and their role within the Government’s
integrity infrastructure.
In this advice, the Integrity Chamber discusses the tasks and limitations of the Confidential Advisor, the
importance of a transparent selection process and other considerations, such as, appointment terms,
and the qualities of the Confidential Advisor. The infrastructure and facilities necessary for the effective
execution of this role, and the importance of an awareness campaign are also discussed.
The Integrity Chamber recognizes the role of the Confidential Advisor as a required component within
Government’s integrity infrastructure.
The Integrity Chamber advises on the appointment of Confidential Advisors as stated in the LMA, and
furthermore defines the role and necessary infrastructure and facilities of the Confidential Advisor.
The Integrity Chamber advises the implementation, in the following order:
1. Establish and implement the basic general infrastructure, i.e. a Code of Conduct, other integrityrelated regulations, and Integrity Trainings/Workshops.
2. Establish and implement the Confidential Advisor-specific infrastructure and facilities, as mentioned
in the advice.
3. Select and appoint the Confidential Advisor.
4. Execute an awareness campaign.
5. Apply and reinforce the tasks and limitations of the Confidential Advisor.
6. Evaluate the effectiveness of the Confidential Advisor.
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Preface
The Integrity Chamber is authorized to give advice and make proposals on policies to generally improve
integrity throughout government and its entities. The basis for this authorization is found in Articles 16
through 18, of the National Ordinance Integrity Chamber.
Advice and proposals can be given on the Integrity Chamber’s own initiative, or on the request of the
Prime Minister, the responsible minister, or Parliament, insofar as the nature of the tasks of the Integrity
Chamber allows. The Integrity Chamber is further tasked with overseeing the implementation of its
advice and proposals. Advice and proposals are published in the National Gazette.
By giving advice and making proposals, the Integrity Chamber strives to fill gaps and address procedures
aimed at bettering the functioning of government and its entities and ultimately the overall
administrative infrastructure of the country.

2.1.

Rationale
Pursuant to Article 16, fifth paragraph, of the National Ordinance Integrity Chamber, the Integrity
Chamber is specifically tasked with rendering advice or proposals on Confidential Advisors, Compliance
Officers and Whistleblowers and their role within the integrity infrastructure of the Government of Sint
Maarten. The integrity infrastructure is the totality of all integrity-related legislation and regulations
(policies and procedures) of the administrative body and all elements necessary for the organization of
the Confidential Advisor, such as standards, guidelines, training courses, screening and reporting
procedures, audits, risk assessments and oath taking, that enables government to follow a broad and
positive integrity strategy.
In this advice, the Integrity Chamber advises the Government of Sint Maarten, on the role and
responsibilities of the Confidential Advisor as outlined in Articles 82 and 83, of the National Ordinance
Substantive Civil Servants Law (LMA).

2.2.

Methodology
For the purpose of this advice, the Integrity Chamber has conducted (desk) research on (scientific)
literature, legislation, regulations and insights of experts, while considering the social and cultural
context of Sint Maarten. This information led to the facts-based references within this advice and the
conclusions of the conducted legality audit and effectivity audit.
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3. Relevance
A Confidential Advisor can be defined as a person appointed by an organization, whom all employees
may approach for advice and assistance as it pertains to possible integrity-related issues within said
organization. The appointment of the Confidential Advisor is a measure designed to promote
organizational integrity. This measure is widely utilized internationally, in the public and private sector,
and is recognized as a vital component of any integrity infrastructure.
The appointment of a Confidential Advisor has several benefits. The first is the benefit to the employees1.
A Confidential Advisor provides the possibility of discussing a misconduct and receiving advice or
guidance on possible ways to address the integrity-related issues, without the risk of reprimand or
retaliation, as the information is kept confidential.
Secondly, management benefits from this appointment. Within every organization, there is the
possibility of reporting integrity issues internally, such as to management or human resources. The
Confidential Advisor adds an additional avenue to this reporting system 2. They provide support in the
promotion of integrity within the organization and provide early signals of possible wrongdoing. They
allow for the prompt internal handling of misconducts before it can damage the image of the
organization. Furthermore, the appointment of a Confidential Advisor, ensures that Government meets
its legal requirements.
Lastly, the Confidential Advisor allows for a feeling of trust within the civil service and contributes to a
civil service culture in which employees are willing to and feel safe enough to report suspected integrity
issues. This fosters an atmosphere of integrity, inwardly and outwardly.
In 2014, fourteen (14) Confidential Advisors were appointed within the Government of Sint Maarten.
With the legal basis provided by Articles 82 and 83 of the LMA, these Confidential Advisors served as a
point of contact where employees could bring their concerns and complaints regarding integrity. The
Confidential Advisors were appointed and served for a period of two (2) years. Since the ending of their
term, there have been no more appointments. The Integrity Chamber hopes that with this advice
Confidential Advisors can once again play a role in the integrity infrastructure within Government.
In this advice, the Integrity Chamber strictly reference employees of Government. However, as stated
in the NOIC, the Integrity Chamber is tasked with providing advice or proposals on integrity, not only
to government, but to other administrative bodies and government-owned companies. The Integrity
Chamber believes that this advice can also serve as a guide to these entities to improve their internal
integrity infrastructure.

1

Within this advice, the Integrity Chamber utilizes the definition made available within the LMA and the Employee Handbook
(2018). The Integrity Chamber’s definition of ‘employees’ refers to the status of ‘civil servant’ regulated through the LMA,
appointed by the Governor for a permanent or defined period, as well as employees under ‘contractual employment’,
regulated through the Civil Code and articles within the individual labor agreement, through a decision taken by a respective
Minister for a permanent or defined period.
2 It is important to note that this is meant solely to improve the level of integrity within the organization. The Confidential
Advisor is not an official reporting point for possible misconducts.
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4. Legality & Effectivity Audit
For the purpose of this advice, the Integrity Chamber has conducted a Legality Audit and an Effectivity
Audit. The purpose of the Legality Audit is to examine all relevant legislation and regulations, in order
to determine whether the role of the Confidential Advisor conflicts with the existing legal framework.
The Effectivity Audit examines whether based on the relevant legislation and regulations, the effectivity
of the role of the Confidential Advisors can or will be met.
4.1.
Legality Audit
Provisions specifically referring to the role of Confidential Advisors can be found in Articles 82 and 83 of
the LMA. These provisions describe the appointment, responsibility, and role of the Confidential Advisor.
The appointment of the Confidential Advisor within Government is therefore mandatory by law.
Upon analysis of international and national legislation, no provisions were encountered that could
hamper the execution of this advice. An overview of the legal and regulatory framework utilized within
the analysis can be found in the attachment.
Conclusion Legality Audit
The relevant legislation and regulations do not conflict with the advice of the Integrity Chamber in
establishing the role of the Confidential Advisor.

4.2.
Effectivity Audit
The effectivity audit assesses whether the current legislation and regulations are sufficiently effective
to achieve the intended purpose of this advice and assesses gaps within the relevant legislation and
regulations that would hamper the effectivity of this advice. If gaps are found, the Integrity Chamber
is authorized to render relevant advice or make recommendations or proposals to resolve those gaps.
As stated above, the only legislation found that pertains to the Confidential Advisor are the two (2)
articles in the LMA, where the role of the Confidential Advisor is briefly described. The articles do not
hamper the effectivity of this advice. However, the Integrity Chamber has identified the lack of a
regulation detailing aspects such as the appointment, selection, roles, responsibilities and tasks of the
Confidential Advisors, a separate Code of Conduct for civil servants, and other components the
Integrity Chamber deems vital to the role of the Confidential Advisor.
Conclusion Effectivity Audit
The provisions on Confidential Advisors do not hamper the effectivity of this advice as it pertains to the
establishment of the role of the Confidential Advisor. The Integrity Chamber, however, has identified
several gaps within the integrity infrastructure necessary for the effective execution of the role. This
advice will describe how these gaps can be eliminated.
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5. Role of the Confidential Advisor
The Confidential Advisor serves as a trusted point of contact for employees and embodies several roles
when dealing with integrity dilemmas or difficult situations within the administrative body. The
Confidential Advisor should be seen as an essential part of the integrity infrastructure of the
administrative body. The Confidential Advisor advises on, and therefore must also be knowledgeable,
on the following categories: financial irregularities (embezzlement, fraud, etc.) and undesirable manners
or behaviours (discrimination, aggression, sexual misconduct, etc.). It should be noted that the position
of a Confidential Advisor is a secondary function performed within the hours of regular employment.

5.1.

Tasks
A Confidential Advisor is a source of information, provides a listening ear, and gives advice and
assistance on possible integrity issues.
The tasks of the Confidential Advisor can be summarized as follows:

Providing information about their role and integrity-related issues to employees and management.

Advising and supporting employees who suspect, have witnessed or have been a victim of
misconduct.

Providing management with advice and recommendations on integrity matters within the
administrative body.

Ensuring the confidentiality of a report of misconduct and the anonymity of the reporter.

Assisting in and/or encouraging dialogue on possible misconducts.

5.2.

Limitations
The tasks of the Confidential Advisor ensure that integrity is promoted, discussed and valued within the
administrative body. The Confidential Advisor is NOT tasked with handling psychological, private, or
personal problems of the employees, unless these problems impede the execution of their function.
Confidential Advisors are also not tasked with handling personnel or human resource matters.
As it pertains to the execution of their tasks, the Confidential Advisor may NOT investigate integrity
issues or participate in investigative committees, as they must remain neutral and independent in their
role. The Confidential Advisors are not obliged to inform on contents of a report made by an employee,
to supervisors or department heads, in their function as Confidential Advisor, unless the misconduct can
severely harm, or hamper the functioning of, the administrative body. Examples include embezzlement,
fraud and other financial misconducts. The Confidential Advisor is not obligated to report criminal
misconducts to the Prosecutor’s Office. However, this remains the responsibility of the reporter, and the
Confidential Advisor can advise on this.
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5.3.

Selection
There should be a transparent selection process when selecting Confidential Advisors. A transparent
selection process will promote trust in the person(s) selected and appointed for the role. Furthermore,
a transparent selection process will prohibit (un)intentional conflicts between the employee’s function
and the tasks of the Confidential Advisor.
The function profile of the Confidential Advisor detailing their role, responsibilities, position, authorities,
tasks, qualifications and required knowledge and skills, should be made public. This will allow for and
encourage employees to apply for the position.
Upon their selection, the identities of the Confidential Advisor may then be communicated to the
employees. This gives time for objections to the selection before the appointment of the Confidential
Advisors are formalized. The selected Confidential Advisors should bear the reputation of being
trustworthy, easily approachable, and with strong moral values, to ensure comfortable and
uncomplicated contact with employees. The Confidential Advisor should also be aware of the
organizational structure of the administrative body and should be an effective communicator with
adequate knowledge of interview techniques.
It should be noted that when selecting a Confidential Advisor, their current function should not conflict
in any way with their appointed role. Confidential Advisors should also not fulfil certain functions, such
as management positions (department heads, supervisors, secretaries-general, etc.) or positions in the
human resources department. The Confidential Advisors should have a neutral position, so that
employees feel safe discussing any integrity-related issues in the workplace with them. Employees
should be able to approach the Confidential Advisor without any concern for repercussion, reprimand or
retaliation.

5.4.

Other considerations
As stated in the LMA, Confidential Advisors are chosen for a maximum period of two (2) years. This
term should be closely evaluated. The term should ensure that Confidential Advisors do not retain the
position for too long, to curb the development of a biased perspective/viewpoint, insensitivity to
reoccurring integrity-related issues and to safeguard their mental-wellbeing. However, the Confidential
Advisors should have enough time to foster trust with the employees, to improve in the execution of
their role and to play a part in effecting real change within the administrative body. A longer maximum
period or the possibility for extension should therefore be considered.
It is imperative that the role and function of the Confidential Advisor within the administrative body, in
keeping integrity issues to a minimum and promoting a safe and pleasant work environment, is taken
seriously.
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6. Infrastructure and Facilities
To effectively fulfil and execute the role of a Confidential Advisor, there must be an infrastructure in
place and the necessary facilities. The Confidential Advisor cannot provide adequate assistance or
execute their tasks effectively if the infrastructure is inadequate or unclear. The following elements are
considered necessary and should be made available by Government. They are listed in chronological
order.

6.1.

Basic General Infrastructure
The general infrastructure elements given below should be in place within every organization if a
Confidential Advisor is to be appointed. These elements are specifically mentioned in this advice to
provide the Confidential Advisor as well as the employees with the basic information and requirements
deemed necessary by the Integrity Chamber, for the role of the Confidential Advisor to be effective. The
elements should be in place before the Confidential Advisor is appointed.
Code of Conduct: The Code of Conduct provides guidance to employees on prevailing or essential
norms and values, their associated governing rules, and expected behaviours. The Code of Conduct also
serves as a guide or shortlist for the Confidential Advisor and employees on their rights and obligations
and on what behaviours are unacceptable within the workplace.
Other integrity-related regulations: Other policies and procedures within an administrative body,
such as, but not limited to, executive decrees, function descriptions and employee handbooks are
essential for the description of the tasks and responsibilities of the administrative body and its
employees. Based on these regulations, the employee and the Confidential Advisor become aware of
the limitations of the administrative body.
Integrity Trainings/Workshops: Trainings and workshops that focus on the promotion and
improvement of integrity within the administrative body, where integrity issues/risks can be discussed
and deliberated upon, are essential for employees in understanding the parameters of acceptable and
ethical behaviours within the administrative body. This will also enable employees and management to
undertake a role of correction and societal control on the work floor.
6.2.
Confidential Advisor-specific infrastructure
Integrity Coordinator/Program Manager: An Integrity Coordinator should be put in place to
facilitate the Confidential Advisors. The Integrity Coordinator would be responsible for the establishment
and implementation of integrity related policies and serves to support the Confidential Advisor in
whatever needs that may arise. The Integrity Coordinator may also host scheduled consultations for the
Confidential Advisors, providing an outlet due to the strict confidentiality and the pressures associated
with the role. These consultations may function as a sounding board and serves to establish uniformity
within the execution of the Confidential Advisors’ tasks.
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Confidential Advisor profile: The function profile of the Confidential Advisor defines the role,
responsibilities, position, authorities, tasks, qualifications, skills, and available facilities. This profile will
clarify to supervisors, employees, and the Confidential Advisors themselves, the appointed role. This
profile can also be used when requesting or selecting applications for the position. (See attachment B
for example.)
Ministerial Decree for appointment: The Ministerial Decree solidifying the appointment of the
Confidential Advisor describes aspects, such as function, tasks, facilities, position, (labour) protections,
and the administrative body.
Overview of categorized misconducts: A categorized overview of misconducts functions as a tool
for the Confidential Advisor, as well as the employees, in the determining a potential misconduct. This
list may be compiled utilizing existing legislation and regulations, and prevailing norms and values. (See
attachment C for example.)
Advice and Complaint procedure/policy: This procedure clarifies the role of the Confidential Advisor,
which (1) serves as a point where misconducts within the administrative body can be discussed, and
(2) where the employee can be advised on possible steps and obligations. Additionally, the policy should
describe the twice-yearly report to the Minister of General Affairs, as stated in the LMA.
Overview of support organizations: The Confidential Advisor has the role of listening and assisting
the reporter. However, if the reporter presents issues that fall outside of the scope of the responsibilities,
tasks, or role of the Confidential Advisor, an overview of supporting organizations should be made
available, to refer the reporter when necessary.
Evaluations: Evaluation of the effectivity of the Confidential Advisor is of the utmost importance. This
allows for the determination of possible necessary adjustments to the roles, tasks, responsibilities, or
procedures of the Confidential Advisor. Evaluations will also determine whether the quantity of
Confidential Advisors, as provisioned in the law, should be increased, or decreased.
6.3.
Facilities
The following facilities should be provided to the Confidential Advisor for the effective execution of their
tasks:
Training/Courses: Training and courses are necessary for the Confidential Advisor before starting their
role, and repeated refresher courses, during their term. These trainings and courses are essential to
understand the tasks as well as to learn skills needed for the task. A training program should be in place
and executed accordingly.
Time/hours: The position of a Confidential Advisor is a secondary function performed within the hours
of regular employment. The administrative body should provide the Confidential Advisor with the time
necessary to perform the secondary function properly. If needed, other provisions can be made, such
as additional Confidential Advisors.
Confidential meeting space: The Confidential Advisor requires an internal and/or external location
where confidential conversations can be held. The location should facilitate a feeling of privacy and
discretion. When selecting a location, attention should be placed on the following aspects: activity or
movement in the vicinity of the location, proximity to other offices, the ability to eavesdrop, view of the
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location, etc. These aspects should be taken into consideration. When necessary, it should also be
possible to make use of neutral external locations, such as cafés or restaurants. A small budget should
also be made available for costs related to external meetings with reporting employees, such as
refreshments, etc.
Mobile phone and ICT facilities: The Confidential Advisor should be provided with a mobile phone.
This will allow the Confidential Advisor to be easily accessible, however it should be used solely for the
assigned tasks. A designated (secure) computer/laptop with its own (secure) e-mail address should also
be provided to protect confidential information.
Safe/Vault for storage: A Confidential Advisor may require a safe/vault where confidential information
can be stored.
Correspondence/letters: A system should be put in place where correspondence/letters or any other
form of physical communication meant for the Confidential Advisor is received and only opened by the
Confidential Advisor.
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7. Awareness
In the previous chapters, the Integrity Chamber discussed the importance and role of the Confidential
Advisor, the regulatory framework and the necessary infrastructure and facilities. However, the role of
the Confidential Advisor would be ineffective if employees are unaware of their existence.
When appointing the Confidential Advisor, an awareness campaign is necessary. The awareness
campaign should contain the following content:

The role, responsibilities, and limitations of the Confidential Advisors.

The appointed Confidential Advisors and the selection process.

The availability and accessibility of the Confidential Advisors (location, available hours, mobile
phones, email address).

The integrity issues/misconduct that can be discussed.

The advice or complaint procedure.
The awareness campaign should occur frequently across various mediums (Government’s website, social
media, newsletters, emails).
7.1.
Infrastructure Awareness Mediums
In addition to the Confidential Advisors’ specific awareness campaign, the above-mentioned content
should also be incorporated as necessary in the following:

Code of Conduct and other Regulations
As mentioned previously, the Code of Conduct for Civil Servants and any other integrity-related policies
are important for employees to understand the rights and obligations and what is considered
unacceptable behaviour. Affixing the awareness of the Code of Conduct with the role and tasks of the
Confidential Advisor, will ensure that civil servants have a better understanding of the reporting
possibilities in the case that they have been a witness or victim to misconduct.

Integrity Trainings/Workshops
The role of the Confidential Advisor can also be affixed to currently occurring or forthcoming trainings;
integrity-related or otherwise. The Integrity Chamber recommends that content concerning the
Confidential Advisor be appended to already existing structures primarily. For example, information
regarding the Confidential Advisor can also be included in information packages or introductory courses
for new civil servants.

Internal Meetings
The Confidential Advisor may also be invited to internal organizational meetings when necessary. These
meetings may be used to introduce the Confidential Advisor to the organization or allow the manager
to communicate their existence actively and repeatedly.
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8. Advice
Within the previous chapters, the Integrity Chamber determined the relevance, role and responsibilities
of the Confidential Advisor, whether the current legal framework sufficed or hampered the effectivity of
the execution of this role, and the necessary infrastructure and awareness campaign.
The Integrity Chamber recognizes the role of the Confidential Advisor as a required component within
Government’s integrity infrastructure.
The Integrity Chamber advises the (re)appointment of Confidential Advisors within
Government as stated in the LMA, and further advises that the role and tasks of the
Confidential Advisor are clearly defined, and that necessary infrastructure and facilities are
put in place.
The Integrity Chamber recommends the implementation of its advice in the following order:
1.

Establish and implement the basic general infrastructure:

Establish and implement a Code of Conduct for civil servants and reinforce other integrity-related
regulations as stated in Chapter 6. These regulations will serve as a guide for the Confidential Advisor
and employees on their duties and rights and what behaviours are acceptable within the administrative
body. These regulations should be followed by an Integrity Training/Workshop, to further clarify and
understand the parameters of acceptable and ethical behaviours within the administrative body.
2.

Establish Confidential Advisor-specific infrastructure and facilities:

The establishment of the remaining Confidential Advisor-specific elements:
Confidential Advisor Infrastructure/Facilities
Infrastructure
Integrity Coordinator/Program Manager
Confidential Advisor profile
Ministerial Decree for appointment
Overview of categorized misconducts
Advice and Complaint procedure
Overview of support organizations
Evaluations
3.

Facilities
Training/Courses
Time/hours
Confidential meeting space
Mobile phone and ICT facilities
Safe/vault for storage
Correspondence/letters

Selection and appointment of the Confidential Advisors:

There should be a transparent selection process when selecting Confidential Advisors. A transparent
selection process will promote trust in the person(s) selected and appointed for the role. Furthermore,
a transparent selection process will prohibit (un)intentional conflicts between the employee’s function
and the tasks of the Confidential Advisor.
4.

Execute an awareness campaign:

The execution of an awareness campaign on the role, responsibilities, and limitations of the Confidential
Advisors. The campaign should contain information on the following:

The role, responsibilities, and limitations of the Confidential Advisors.

The appointed Confidential Advisors and the selection process.
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The availability and accessibility of the Confidential Advisors (location, available hours, mobile
phones, email address).
Possible integrity issues/misconduct that can be discussed.
The advice or complaint procedure.
Apply and reinforce the tasks and limitations of the Confidential Advisor:

A Confidential Advisor is a source of information, provides a listening ear, and gives advice and
assistance on possible integrity issues.
The tasks of the Confidential Advisor can be summarized as follows:

Providing information about their role and integrity-related issues to employees.

Providing management with advice and recommendations on integrity within the administrative
body.

Advising and supporting employees who suspect, have witnessed or have been a victim of
misconduct.

Ensuring the confidentiality of a report of misconduct and the anonymity of the reporter.

Assisting in and/or encouraging dialogue on possible misconducts.
The limitations of tasks and reporting as stated in Chapter 5 should also be taken into consideration.
6.

Evaluate the effectiveness of the Confidential Advisor:

Evaluation of the effectivity of the Confidential Advisor is of utmost importance. This allows for the
determination of possible necessary adjustments to the roles, tasks, responsibilities, or procedures of
the Confidential Advisor.
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Attachment A: The legal and regulatory framework for Confidential Advisors
The following legislation was utilized:

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003

The Constitution of Sint Maarten, Article 106

The National ordinance substantive civil service law (LMA), Article 82, 83 and 83a (see
below)

The National ordinance Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (see below)
Because of the significance of Articles 82, 83 and 83a of the LMA, these articles are fully
presented below.
Article 82, of the LMA:
1. ‘The Minister of General Affairs appoints a civil servant for each ministry as the confidential advisor.
Depending on the need, a confidential advisor can be appointed separately or jointly for individual
organizational units.
2. The civil servant appointed as a confidential integrity advisor functions in that capacity outside and
alongside the hierarchical and functional organization.
3. The civil servant appointed as a confidential integrity advisor will not be disadvantaged in any way as
a result of performing the duties of the reporting centre.
4. An appointment as a confidential integrity advisor applies for a period of no more than two years.’
Article 83, of the LMA:
1. ‘The confidential integrity advisor advises the civil servant at his request on integrity issues and on
the way in which he can or must deal with knowledge about possible breaches of integrity in the
organization.
2. The confidential integrity advisor treats the information obtained in that capacity confidentially and
protects the identity of persons from whom the information is obtained against disclosure to third
parties. Article 61, second paragraph, does not apply to information that has come to the knowledge of
the confidential integrity advisor in that capacity.
3. Article 200 of the Code of Criminal Procedure does not apply to the Confidential integrity counsellor
insofar as it concerns crimes of which he became aware in the performance of that task.
4. Twice a year, before 1 March and before 1 September, the Confidential integrity advisor submits a
confidential and anonymous report to the Minister of General Affairs about the number of times he was
asked for advice in the previous period and the subjects of the advice, indicating which form of breach
of integrity he may have become aware of.
5. With regard to the registration and use of the data included in a report as referred to in the fourth
paragraph, further rules are laid down by the Minister of General Affairs.’
The National ordinance Anti-Money Laundering and Terrorist Financing
Through the so-called elaboration legislation of the National ordinance Anti-Money Laundering and
Terrorist Financing, the National ordinance Substantive Civil Service Law (LMA) and the National
ordinance establishment and organization of the national government (LIOL) are adjusted as follows:
After article 83 of the LMA, a new article 83a shall be incorporated, stating:
Article 83a
The minister of general affairs, as well as the competent authority, as meant in article 4, under b, part
ii,:
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a. implements an integrity policy aimed at promoting good official action and which in any case focuses
on promoting integrity awareness and preventing abuse of powers, conflicts of interest and
discrimination;
b. ensures that integrity policy is an integral part of personnel policy in any case by addressing integrity
in performance interviews and work consultations and by providing training and education in the field
of integrity;
c. ensures the establishment of a code of conduct for good civil servant action;
d. defines how the integrity policy is accounted for annually and compliance with the Code of Conduct.’
The adjusted National ordinance substantive civil service law (LMA) and the adjusted National ordinance
establishment and organization of the national government (LIOL) have entered into force on 14 June
2019.
Note: The above legislation is an English translation of the Dutch source text. In the event of any
discrepancy between the Dutch language version and the translation, and in case of any disputes, the
Dutch version prevails. No rights can be derived from the English translation.
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Attachment B: Example Confidential Advisor Profile
Integrity among employees is important for the proper functioning of any organization. The Confidential
Advisor plays an important part within the integrity infrastructure. A Confidential Advisor is a source of
information, provides a listening ear, and gives advice and assistance on possible integrity issues.
The Confidential Advisor performs the following tasks:

Providing information about their role and integrity-related issues to employees.

Advising and supporting employees who suspect, have witnessed or have been a victim of
misconduct.

Providing management with advice and recommendations on integrity matters within the
administrative body.

Ensuring the confidentiality of a report of misconduct and the anonymity of the reporter.

Assisting in and/or encouraging dialogue on possible misconducts.
Facilities
The role of the Confidential Advisor is a secondary function that is performed within the hours of regular
employment. There is no additional payment involved. The Confidential Advisor will be given the
opportunity to follow the necessary training. The Confidential Advisor will be provided with the facilities
necessary for the effective and efficient execution of this role (confidential meeting space, mobile phone
and ICT facilities, safe/vault, correspondence system, budget).
The Confidential Advisor has the following limitations:

Not tasked with handling psychological, private, or personal problems of the employees.

Not tasked with handling personnel or human resource matters.

Not tasked with investigating integrity issues or participating in investigative committees.
The nature of the role of the Confidential Advisor ensures that:

The execution of the role of Confidential Advisor does not conflict with the primary function of the
employee.

The Confidential Advisor remains neutral and independent in the execution of their role.

The Confidential Advisor is not obliged to inform on contents of a report made by an employee, to
supervisors or department heads, unless the report details a misconduct that may severely harm,
or hamper the functioning, of the administrative body.

The Confidential Advisor is not obligated to report criminal misconduct to the Prosecutor’s Office.
The Confidential Advisor should embody the following qualities:

Strong moral values.

Considered trustworthy by employees and management.

Easily approachable, social, empathetic, and accessible.

Retains and maintains a suitable internal network.

Operates effectively and dares to be independent.

Has a balanced personality and knows how to deal with conflict.

Analyses and evaluates their own behaviour critically.
Knowledge and skills:

Aware of the organizational structure of the administrative body.

An effective communicator with adequate knowledge of interview techniques.

Sufficient knowledge of behaviours and relationships.

An affinity for operational integrity.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 14

Datum: 25 juni 2021
Pagina







| 56

Has good oral and written communication skills and can communicate with employees at all levels
within the organization.
Can formulate the most effective route for a solution, with the smallest impact.
Can effectively translate gathered information into advice and proposals for management.
Able to give clear, concise, and interesting presentations.
Able to maintain relationships with relevant entities, based on mutual trust.
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Attachment C: Example Overview of Categorized Misconducts
The Confidential Advisor advises, and therefore must also be knowledgeable, on the following categories.
This list is not exhaustive and is subject to change.
Financial irregularities
Embezzlement
Fraud
Corruption/Bribery
Theft
Conflicts of interest
Incompatible functions and activities
Misuse of organizational resources
Abuse of power/authority
Giving and receiving of gifts
Forced labour

Undesirable manners or behaviours
Discrimination
Aggression and violence
Sexual misconduct
Intimidation
Misuse and manipulation of information
Misconduct outside of work
Invasion of privacy
Violation of confidentiality
Unsafe work environment
Dereliction of duty
Union/labour violations
Violation of legislation/regulations
Environmental hazards
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

April 2021
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Difference
compared to
30-Apr-21 31-Mar-21

4,334.2
1,330.2
3,004.1
0.0

74.7
57.6
17.1
0.0

601.1

0.4

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

Domestic liabilities
Currency in circulation

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

271.7
0.0
271.3
0.4

0.3
0.0
0.3
0.0

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

0.0
0.0

0.0
0.0

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

329.5
329.5

0.2
0.2

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

Total assets

4,935.3

75.1

Total liabilities

Difference
compared to
30-Apr-21 31-Mar-21

307.4
307.4

25.9
25.9

3,384.9

-7.1

539.1

15.1

66.9
56.3
8.5
1.7
0.4

-25.1
-25.1
0.0
0.0
0.0

2,454.3
701.9
269.0
1,483.3

74.5
47.7
-50.0
76.8

324.7
262.7
62.0

-71.6
-75.7
4.1

1,243.1

56.3

4,935.3

75.1

During the month of April 2021, the Bank maintained the percentage of the required reserves at 19.00%.
Nevertheless, the amount of required reserves increased by NAf.76.8 million due to the higher base
amount3 upon which it is calculated. Furthermore, the amount of outstanding certificates of deposit
(CDs) dropped by NAf.50.0 million because the commercial banks subscribed for a lower amount in the
weekly auctions of CDs with a maturity of two weeks.
Base money4 rose by NAf.62.8 million due to an increase in the current account balances of the
commercial banks (NAf.47.7 million) and the currency in circulation (NAf.15.1 million). The increase in
the current account balances was mainly the result of the repayment of matured 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. In addition, the transfer from Gi-Ro Settlement Holding (GSH
N.V.) towards Girobank N.V. regarding the winding-up of this institution contributed to the increase in
the current account balances. However, the increase in the required reserves moderated the increase
in the current account balances.

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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Furthermore, the item “Liabilities to non-residents” increased by NAf.25.9 million, mainly due to the
payment of interest on bonds issued by Curaçao and Sint Maarten that are held by the Dutch State. The
transfer of funds from abroad by the Dutch Ministry of Finance towards its account with the Bank also
contributed to the increase of the item. However, the transfers of funds by the commercial banks in
Bonaire from their accounts at the Bank moderated the increase.
The net position of the governments at the Bank deteriorated by NAf.25.1 million due to a decrease in
the deposits of Curaçao (NAf.25.1 million), while the deposits of Sint Maarten remained unchanged. The
deposits of Curaçao dropped mainly because of the transfers to accounts at the commercial banks
related to support provided to the most affected groups in society amid the corona crisis. Interest
payments on bonds held by the Dutch State also contributed to the decline in the deposits of Curaçao.
However, funds received related to the sale of the former government-owned telecommunication
company, UTS N.V., and the transfer by the Bank of the collected license fees over the month of March
2021 moderated the decline in the deposits of Curaçao.
The item “Liabilities to other sectors” decreased by NAf.71.6 million, due mainly to the transfers of funds
by a financial institution placed under the emergency rule from its account at the Bank to abroad. In
addition, funds transferred by GSH N.V. to Girobank N.V. and by pension funds towards their accounts
at the commercial banks contributed to the decline of this item.
The item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.17.1 million, due
mainly to funds received from abroad in connection with the sale of UTS N.V. and transfers from abroad
by pension funds and the Dutch Ministry of Finance. However, the increase was moderated by transfers
from a financial institution placed under the emergency rule and the transactions by the commercial
banks in Bonaire.
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.57.6 million due to the
higher market value on the balance sheet date compared to the end of March 2021. The increase in the
item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the higher market
value of the gold stock.
Willemstad, June 14, 2021
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

AB 2021, no. 24

Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van 29 april 2021 tot
uitvoering van artikel 3, derde lid,
van de Landsverordening toelating
en uitzetting

Datum
bekrachtiging

11 mei 2021

2

In werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

AB 2021, no. 25

Regulation of the Minister of
Tourism, Economic Affairs,
Transportation and
Telecommunication of June 11, 2021
to determine the maximum
wholesale price and maximum retail
prices for petroleum products
(Regulation maximum prices
petroleum products)

Datum
bekrachtiging

11 juni 2021

Beoogde datum
inwerkingtreding

op een bij
landsbesluit te
bepalen tijdstip

Datum
inwerkingtreding

15 juni 2021

3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

