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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan STEELEKEENS-DOUGLAS,
VILMA
A
voorheen
gevestigd te WHITE SANDS ROAD 61,
BEACON HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 01 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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.C.B RESTAURANT N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 80 ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 juni 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

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

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 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. 24 juni 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.
De deurwaarder voornoemd,
O'Brien Gumbs,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 15

Datum: 09 juli 2021
Pagina

|3

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DONCHER'S
ENTERPRISES N.V. DBA THE BEACH
ISLANDER voorheen gevestigd te BACK
STREET # 83, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 maart 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 25 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. 24
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan PRESCOD
ALVIN ALS DIR VAN PLUMBITEC N.V.
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWER
ROAD #64,, CAY HILL, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.08 maart 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 DIR.
AANSPR. STELLEN VAN JAN MARSHALL
DEHER MOTORS N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 20, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan CLAPA CONSULTING N.V.
voorheen gevestigd te BALSAM DRIVE #77,
CAY
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 25 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. 24 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan PHOENIX PETROLEUM LTD
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER
STREET # 26, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.14 mei 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 EMA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE RD # 113-D, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 25 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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 21 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 ROMAC FINANCIAL
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 MITAJO N.V. DBA JO'S
STEAKHOUSE
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD #134 , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 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 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
RELIANT
TRUST
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
C.A
CANNEGIETER
ROAD
#
26,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.14 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
SOURCE
OF
INSPIRATIONAL LEARNING B.V. voorheen
gevestigd
te
EBENEZER
DRIVE
#36,
EBENEZER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 26 mei 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
BEACH
POINTE
MANAGEMENT COMPANY NV voorheen
gevestigd te GOLDFINCH ROAD 24, POINT
BLANCHE,
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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 SEA-CURE MARINE
CONSTRUCTION N.V. DBA S&M BUSINESS
ACCOUNTING N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 69 , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan LE SAINT-GERAN N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 117,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 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 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan DARMA ENTERPRISES
N.V.DBA CLASSIC ELECTRONICS voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#33,,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 15

Datum: 09 juli 2021
Pagina

|7

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan INTERNATIONAL ISLAND
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te
GOLDFINCH ROAD # 4-D, POINT BLANCHE,
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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 SIMPSON BAY ART
GALLERY
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD #130 , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan M.J FASHION N.V DBA TOP
SPORT voorheen gevestigd te FRONT STREET
# 117 D, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.24 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 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan RICHARDS
SANDRA ANN voorheen gevestigd te BETTY'S
ESTATE #84, BETTY'S ESTATE, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
INTERLINGUA
N.V.
voorheen gevestigd te GOLDFINCH ROAD #
18, POINT BLANCHE, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 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. 24 juni 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

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

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan SENGEL ENTERPRISES N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 106,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.24 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 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan SANTOSJAMES PATRICIA CATHRINE voorheen
gevestigd te BERYL RICHARDSON ROAD 7,
EBENEZER,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 januari 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan CHIN DANNY
THOMAS voorheen wonende te WHITE
SANDS ROAD 13 APT 1, BEACON HILL,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 01
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 DITTON RAYMOND
CLARENCE voorheen wonende te P.O.BOX
383 BOOBY'S MARINA, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 13
maart 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 YEE-CHANG, LINA
voorheen wonende te LITTLE BAY ROAD # 1,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 07 september 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 21 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 ROUSSEAU, JEAN PAUL
voorheen wonende te LONGWALL ROAD # 25,
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 17 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DYER
MILLICENT voorheen wonende te ZIRCON
ROAD # 40, BILLY FOLLY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 GENTLES KENISHA
KERRY-ANN voorheen wonende te MOUNT
WILLIAM HILL # 196, MOUNT WILLIAM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 14
februari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 21 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
VIDASHNAND
GIWANWD voorheen wonende te NAZARETH
ROAD 109,
NAZARETH, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan HUSSEIN ISSA HUSSEIN
AHMAD voorheen wonende te FRONT STREET
# 102, PHILIPSBURG, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 22 maart 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan GARCIA MAGDALENA
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET # 73, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 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 21 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 LEVY-SAMUEL, VIVIENE
MEDORA voorheen wonende te MOUNT
WILLIAM HILL # 196, MOUNT WILLIAM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 14
februari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 21 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 WOODROFFE ARETHA
voorheen wonende te QUILLETOR DRIVE #
11,
LOWER PRINCESS QUARTER, 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.

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, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger,
aan
DIDIER
EVA
DBA
EXTRAVAGANCE BRAIDS voorheen wonende
te FRONT STREET # 117, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24
juni 2021, door de Ontvanger te St. Maarten,
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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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, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan POURIER, AMBIORIX
voorheen wonende te C.A.CANNEGIETER
STREET #75, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 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 21 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
PHILIPS-MOSES
MINERVA voorheen wonende te MOUNT
WILLIAM HILL # 168, MOUNT WILLIAM,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 14
februari 2020, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 XIAN ZHIFANG voorheen
wonende te C.A. CANNEGIETER STREET #
49, PHILIPSBURG, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 GOMEZ JOSE LEONEL
DBA J & K IMPORT EXPORT voorheen
wonende te AIRPORT ROAD # 98, APT C,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 24 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,
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 25 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 WU, RUPENG voorheen
wonende te ST JANSTEEG 4, PHILIPSBURG,
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 07
augustus 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 25 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 SOMERSALL CARLOS
IGNACIO DBA NACIO'S BLACK AND WHITE
BARBERS
voorheen
wonende
te
CANNEGIETER
STREET
#
125,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 14 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 21 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 POLLARD UVEEN
SUVEEN voorheen wonende te LIME ROAD #
5, ST. PETERS, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 10 september 2018, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 juni 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der
belastingen te St. Maarten op verzoek van de
Ontvanger, aan REMLINGER RONELLE
voorheen wonende te SIMPSONBAY YACHT
CLUB, BLDG #4-7, 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.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 25 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 DER SCHAFT,
FRANK voorheen wonende te GOLDFINCH
ROAD # 11, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 29 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten,
heb
ik,
Shaunetta
Delaney
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan JOHNSON
MARY DARNELL DBA BITTA'S voorheen
wonende te BERYL RICHARDSON ROAD 10,
EBENEZER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 november 2020, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot dd. 18e juni 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van
Suttongate Holdings Ltd., gevestigd op St.
Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
Notariskantoor M. F. Mingo, Ourista N.V.,
gevestigd op St.Maarten, zonder bekend adres
,BETEKEND
een
brief
van
voornoemd
notariskantoor op St.arten, van 18e juni 2021,
geschieddende deze betekening en publicatie
ten effecte rechtens en opdat de geexploiteerde
van het een of ander niet onkundigd blijven

Bij exploot dd. 18e juni 2021, afschrift waarvan
is gelaten aan de Officier van Justitie op St.
Maarten, heb ik, Solange M. APON, deurwaarder
op St. Maarten, alhier, ten verzoeke van
Suttongate Holdings Ltd., gevestigd op St.
Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
Notariskantoor M.
F. Mingo,
Lancomn
Management N.V, gevestigd op St.Maarten,
zonder bekend adres , BETEKEND een brief van
voornoemd notariskantoor op St. Maarten, van
18e juni 2021, geschieddende deze betekening
en publicatie ten effecte rechtens en opdat de
geexploiteerde van het een of ander niet
onkundigd blijven

De deurwaarder S.M. APON

De deurwaarder S.M. APON
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OPROEPING

OPROEPING

bij exploot van de 2e juli 2021, waarvan afschrift
is gelaten aan de Officier van Justitie op St.
Maarten,
heb ik, Danica E.N. Zichem,
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 29e juni 2021 van de E. A.
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
MEVROUW
ROSEMARY
NOLL,
zonder
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande
(vermoedelijk wonende in de Verenigde Staten
van Amerika)
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 12 oktober
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SIMPSON
BAY ESTATES N.V., ten deze gedomicilieerd
aan de Welfare Road # 68 office 211, ten
kantore van BERMAN|KEUNING te Simpson
Bay, Sint Maarten en gemachtigd mr. L.G.J.
Berman
AR 49/21 – SXM202100406

Bij exploot dd. 25e
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: Yeuk Kam Mok, wonende op Sint
Maarten, alhier, aan de om op dinsdag de 20e
juli 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
Chung Yen Mok, Ka Yin Mok, Ka Fung Mok,
te antwoorden (AR 113/21 –SXM 20210079)
De deurwaarder Solange M. Apon

De deurwaarder, Danica E.N. Zichem

LIQUIDATIE
LIQUIDATIE
OVIR HOLDING N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders van OVIR
HOLDING N.V.
van 28 mei 2021 is besloten der vennootschap
per 28 mei 2021 te ontbinden.
INTERTWINE N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten

THE ETERNITY GROUP N.V.
(gevestigd te St. Maarten)
In liquidatie
Bij besluit van het aandeelhouders van THE
ETERNITY GROUP N.V.
van 30 juni 2021 is besloten der vennootschap
per 30 juni 2021 te ontbinden.
INTERTWINE N.V.
Frontstreet 5, Suite 5
P.O. Box # 245
Philipsburg,
Sint Maarten
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OPROEPING
bij exploot van de 29e juni 2021, waarvan
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem,
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St.
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste
Aanleg, van St. Maarten, wonende op
St.Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th.
Illidge Road #11 op Sint Maarten , gevolg
gevend aan de beschikking van 23e juni 2021
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste
Aanleg ,
DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN
WILLIAM HENRY VIOLENUS:
1. DE ERFGENAMEN VAN MARY
ELISABETH VIOLENUS, TE WETEN:
1. JOSHUA HENRY VIOLENUS,
2. SYLVIA ROSALIA VIOLENUS
3. CLOTILDA LUCILDA VIOLENUS,
2. DE ERFGENAMEN VAN ABRAHAM
VIOLENUS, TE WETEN:
1. CARLOS VIOLENUS,
2. ANDRE VIOLENUS
3. CHARLES VIOLENUS,
3. DE ERFGENAMEN VAN JAMES
EMANUEL VIOLENUS, TE WETEN:
 DE ERFGENAMEN VAN IRONA
ALICIA VIOLENUS, TE WETEN:
JAN VIOLENUS,
 DE ERFGENAMEN VAN IRENE
ELISABETH VIOLENUS:
1. ADEMAR GIOVANNI
VIOLENUS
 GLENN WINSTON VIOLENUS
 DE ERFGENAMEN VAN EVELYN
JANE VIOLENUS, TE WETEN:
1. TATIANA DIANA EDWARD
2. GOANNI NKOSI VIOLENUS
3. HASSAN CRISTIAN
VIOLENUS
 HUBERT VIOLENUS
 CATHERINA WILHELMINA
VIOLENUS;
 EDWARD EMANUEL VIOLENUS;
 RAYMOND VIOLENUS;
 DE ERFGENAMEN VAN HUBERT
VIOLENUS, TE WETEN:
1. ROBERTA CHRISTINA
2. CARMEN VIOLENUS
3. IVONNE VIOLENUS, allen
zonder bekende woon- of
verblijfplaat hier te lande
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OPGEROEPEN, om op dinsdag, 12 oktober
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
1. 1. PEDRO RODRIGUEZ-TAPIA
2. DE ERFGENAMEN VAN BIENVENIDO
RODRIGUEZ-TAPIA, TE WETEN:
1. QUELIA RODRIGUEZ JAVIER,
2. BIENVENIDO RODRIGUEZ,
3. ARELIS BETHANIA RODRIGUEZ,
4. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ,
5. VILMAIDA RODRIGUEZ,
6. ARACELIS S. TRINIDAD,
7. ELIZABETH ELLIOT,
8. BEN WAYNE RODRIGUEZ,
9. WAGNER ALBERT RODRIGUEZ,
10. JERRY RODRIGUEZ,
11. GENIRES RODRIGUEZSORIANO,
12. YENISSA ELIZABETH
RODRIGUEZ-SORIANO,
13. YEIMY ALEXANDRA RODRIGUEZ
EN 3.
3. JULIANA JONES-RODRIGUEZ
TAPIA, allen ten deze gedomicilieerd
aan de Unionroad 120 C te Cole Bay en
gemachtigd Dhr. E. I. Maduro
SXM201700770
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem
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No. 2020/1046

LANDSBESLUIT
Van de 24e maart 2021, no. 21/0010
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
In overweging genomen hebbende:
-

-

-

dat per 1 november 2019 de benoemingstermijn van twee plaatsvervangende leden van het
Medisch Tuchtcollege verlopen is, te weten van mevrouw drs. G.J. Spencer, arts, en mevrouw
N.F. Carty, Pharm.D., apotheker;
dat de leden voor een tijdvak van zes jaren worden benoemd en terstond herbenoembaar zijn;
dat het wenselijk is de genoemde plaatsvervangende leden te herbenoemen, conform het
voorstel van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 27 februari 2019;
dat mevrouw M. James-Christina inmiddels niet meer werkzaam is bij het Gemeenschappelijk
Hof van Justitie en om die reden niet meer fungeert als plaatsvervangend secretaris bij het
Medisch Tuchtcollege;
dat het wenselijk is om een nieuwe plaatsvervangend secretaris te benoemen;
dat het noodzakelijk is terugwerkende kracht toe te kennen aan dit landsbesluit, aangezien het
herbenoemingsproces niet tijdig kon worden afgerond voor het verstrijken van de
oorspronkelijke benoemingstermijn van de plaatsvervangende leden;

Gelet op:
de artikelen 9, 10 en 11 van de Eenvormige landsverordening van 4 maart 1957, houdende
regeling van de tuchtrechtspraak over personen, die de geneeskunst uitoefenen, zomede over
apothekers (A.B. 2010, GT no. 1 en no. 30, laatstelijk gewijzigd bij AB 2015, no. 9);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder Medisch Tuchtcollege: Medisch Tuchtcollege bedoeld in
artikel 8 van de Eenvormige landsverordening van 4 maart 1957, houdende regeling van de
tuchtrechtspraak over personen, die geneeskunst uitoefenen, zomede over apothekers (AB 2010,
GT no. 1 en no. 30, laatstelijk gewijzigd bij AB 2015, no. 9).
Artikel 2
Met ingang van 1 november 2019 wordt voor een periode van zes jaar herbenoemd als
plaatsvervangend lid van het Medisch Tuchtcollege:
a. mevrouw drs. G.J. Spencer, arts, en
b. mevrouw N.F. Carty, Pharm.D., apotheker.
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Artikel 3
Aan mevrouw M. James-Christina wordt eervol ontslag verleend als plaatsvervangend secretaris van
het Medisch Tuchtcollege, onder dankzegging voor de bewezen diensten.
Artikel 4
Als plaatsvervangend secretaris van het Medisch Tuchtcollege wordt mevrouw L.A. Patrick-Gibbs
benoemd.
Artikel 5
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de
Landscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt ten aanzien van artikel 2 terug tot en met 1
november 2019.
Dit landsbesluit wordt geplaatst in de Landscourant.

Philipsburg, 24 maart 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
drs. E.B. Holiday
16 juni 2021
De Minister van Volksgezondheid,
Sociale Ontwikkeling en Arbeid
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No. 2021/641

LANDSBESLUIT
Van de 03 juni 2021, no. 21/0217
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN
Op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, handelende in overeenstemming met het
gevoelen van de ministerraad;

Gelezen hebbende:
-

De brief van de Rijksministerraad aangaande de landspakketten van 26 februari 2021;

In overweging genomen hebbende:
-

-

-

-

-

-

dat de COVID-19 pandemie een verwoestend effect op de Sint Maartense economie heeft,
waardoor noodsteun (voedselhulp) sinds april 2020 aan kwetsbare huishoudens (ingezetenen
en ongedocumenteerden) noodzakelijk is;
dat Sint Maarten, in aanvulling op de al vóór COVID-19 bestaande sociale voorzieningen, aan
ruim 6.174 personen een zogeheten stimuleringsprogramma verstrekt;
dat Nederland aan het Rode Kruis Nederland subsidies heeft verleend voor een totaalbedrag van
56,1 miljoen euro voor de uitvoering van een “COVID Food Relief Program” waarmee
aanvullende noodsteun voor de meest kwetsbaren in de samenlevingen verstrekt wordt in
Curaçao, Sint Maarten en Aruba;
dat het Rode Kruis Nederland heeft aangegeven de uitvoering van het “COVID Food Relief
Program” te beëindigen, voor Sint Maarten met ingang van 1 mei 2021;
gezien de actuele staat van de Sint Maartense economie en de prognoses voor de economie,
niet verwacht mag worden dat de noodsteun op korte termijn afgebouwd kan worden;
dat Nederland voor de begunstigden van het huidige “COVID Food Relief Program”, te weten
kwetsbare huishoudens (ingezetenen en ongedocumenteerden), een andere oplossing wil
vinden;
dat Nederland het land Sint Maarten heeft verzocht in de zorg aan de meest kwetsbaren in de
samenleving te voorzien bij brief van de Rijks Ministerraad aan de minister van Algemene Zaken
van Sint Maarten;
dat Sint Maarten, gezien de staat van de overheidsfinanciën als gevolg van de pandemie, op de
korte termijn zelf niet de middelen heeft om het “COVID Food Relief Program” te financieren en
Nederland bereid is Sint Maarten hierin financieel bij te staan;
dat Sint Maarten en Nederland in een onderlinge regeling, als bedoeld in artikel 38, tweede lid,
van het Statuut hierover afspraken willen maken;
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dat de Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid gemachtigd dient te
worden om het land Sint Maarten te vertegenwoordigen, om de onderlinge regeling met
Nederland aan te gaan;

Gelet op:
-

artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
Artikel 81 van de Staatsregeling;

HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Op basis van artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt de regering van
het land Sint Maarten in staat gesteld een onderlinge regeling aan te gaan met Nederland voor het
uitvoeren van het COVID Food Relief Program dat zal worden gefinancieerd door Nederland.

Artikel 2
De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid wordt gemachtigd het land Sint
Maarten te vertegenwoordigen bij het aangaan van de rechtshandelingen, zoals omschreven in artikel
1.

Artikel 3
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening en wordt in de
Landscourant gepubliceerd.

Philipsburg, 03 juni 2021
De Gouverneur van Sint Maarten

04 juni 2021
De Minister van Algemene Zaken
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NR.: 715/2021

MINISTERIAL DECREE
of the June 22, 2021
MINISTER OF PUBLIC HEALTH, SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOR
Taken note of:
the subsidy request of the St. Maarten Development Fund (hereinafter: SMDF) dated May 4th
2021, to manage the COVID Food Relief Program;
Considering:
that economies across the world have been negatively impacted by the COVID-19 pandemic and
Sint Maarten is no exception;
that the government of Sint Maarten entered into an agreement by means of an ‘Onderlinge
Regeling’ with the government of The Netherlands to provide continued food assistance to the
effected population;
that the government of The Netherlands will make funds available to execute the program until
October 1st;
that the program is in effect a continuation of food assistance provided via a collective of local NGO’s
by the Netherlands Red Cross;
that this collective has been functioning successfully for over 10 months on a continued basis;
that the number of beneficiaries and different modalities of food assistance requires a organizational
capacity and infrastructure of scale;
that the Sint Maarten Development Fund was responsible for the management of the administration
of the program under the Netherlands Red Cross and therefore has the capacity to manage the
program and coordinate the activities of the NGO platform;
that the SMDF has indicated a willingness to continue the management and coordination of the

Given:
Articles 5, 12, 13, 15, 17, 18, 20 and 21 of the National Ordinance on Subsidies (‘Algemene
subsidieverordening’);
HAS DECIDED
Article 1
a.
b.

Considering the urgent desire for the subsidy support the Minister grants SMDF on the basis of
article 5 of the National Ordinance on Subsidies an exemption from the requirement of having
to submit the request two months prior to the commencement of the activity to be subsidized.
The incidental subsidy request from SMDF to execute the COVID Food Relief Program in
accordance with the conditions set out in the Onderlinge Regeling, will be granted for the
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duration of maximum five months, consisting of two phases: phase 1: June-July 2021 and phase
2: August-September 2021.
The incidental subsidy will be granted in the form of a preliminary advance of 2.000.000 EUR
for phase 1, payable in full in Naf based on the exchange rate of the Central Bank of Curacao
and Sint Maarten at the moment of the transfer and provided under the conditions formulated
in this decree and the applicable provisions of the National Ordinance on Subsidies.
The amount for phase 2 will be granted in the form of a preliminary advance based on the
financial reporting as stipulated in article 5 below and provided under the conditions formulated
in this decree and the applicable provisions of the National Ordinance on Subsidies are complied
with by SMDF.
The Minister shall definitively establish the subsidy amount after receipt of a financial and social
report on the COVID Food Relief Program activities in accordance with the National Ordinance
on Subsidies.
In case the number of applicants surpasses, or is likely to surpass, the subsidy amount, SMDF
will notify and report to the ministry of Public Health, Social Development and Labor promptly.

Article 2
a.
a.
b.

c.

d.

e.

Eligible persons who meet the requirements of the COVID Food Relief Program will receive food
support in the form of a e-voucher, food package or a hot meal as specified in attachment 1.
SMDF is responsible for the payout to beneficiaries either via top up on the e-vouchers or in kind
(food packages and meals).
An applicant is eligible for food support if:
a. Household is earning less than minimum wage
b. Persons paying rent or mortgage:
i. 1-2 household members less than 1530 ANG
ii. 3 and more households members less than 2000 ANG
c. Persons not paying rent or mortgage (because they own their own home)
i. 1-2 household members less than 830 ANG (1530 – 700)
ii. 3 and more households members less than 1300 ANG (2000 – 700)
d. No other organization is assisting the household with food assistance
e. Head of the household is 18 years and older
f. Household members are living at the Dutch side
Applicants submit the following documents to determine their eligibility for the program:
a. Identification documents of household members
b. Income documents
c. Proof of address document
For applications or otherwise necessary, in order to reduce the risk of potential fraud or misuse
by applicants or beneficiaries, the verification can include a cross-check of the information
provided by the applicant or beneficiary, against information available at Social Services and or
Labor Affairs.
SMDF can organize on a regular basis address checks and sport checks to verify information.

Article 3
a.
b.

c.

SMDF is encouraged to implement the program within the vision of the existing NGO collective.
In the event that organizations in the collective, as stipulated under sub a, are implementing
the food program SMDF must:
i. Sign partnership agreements with the respective organization that is in line with
the conditions formulated in this decree;
ii. Sign non-disclosure forms with the respective organization that includes a dataprotection clause in line with article 4.
SMDF reports on relevant changes that could influence the execution of the subsidy agreement
or otherwise influences the implementation of the COVID Food Relief Program for example but
not limited to:
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a. Changes of targets in the partnership agreements;
b. Changes in the cooperation or end of partnership agreements;
c. Foreseen changes for the collective or an implementing partner; and,
d. Foreseen changes in prognosis.
Changes to the criteria and modalities require prior consultation with the contact person from
the ministry in article 6 sub a, and approval from the minister of Public Health, Social
Development and Labor.
SMDF is considered the responsible implementing party for the COVID Food Relief Program
governed by this decree. In the event the collective, as stipulated under sub a, is implementing
parts of the food assistance program, SMDF remains responsible for the execution of the
program in accordance with the conditions formulated in this decree.

Article 4
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Applications are reviewed and assessed by SMDF based on the criteria set in article 2 of this
decree.
SMDF will use a Customer Relationship Management (CRM) system for the purpose of intake
and registration of applicants and further administration processing and data analysis of
registered beneficiaries.
The Customer Relationship Management (CRM) system is accessible to the Department of Social
Affairs for verification and cross-referencing.
SMDF cannot share any personal data of applicants or beneficiaries with other third parties
without prior consent of the Secretary-General of the ministry of Public Health, Social
Development and Labor, except for the parties listed in article 3.
SMDF will safeguard the use of and access to information regarding individuals, or their personal
information and both SMDF and the parties listed in article 3, have to abide by the regulations
related to data-protection. SMDF will inform beneficiaries on the use of their personal data by
use of the follow disclaimer: “I hereby agree and accept the terms and conditions of the Sint
Maarten Development Foundation for participation in the COVID Food Relief Program. I agree
that my information is collected and stored by SMDF for the execution of the program on behalf
of government. I understand that the information provided can only be used for social
humanitarian goals related to research and will be anonymized for the purpose of data analysis.
My personal information provided cannot be used or shared by or within government for other
goals than the COVID Food Relief Program, unless prior explicit consent is given”.
SMDF is responsible to ensure that the parties listed in article 3 do not use collected data for
other purposes than the implementation of the food program.
SMDF is responsible to ensure that the parties listed in article 3 promptly dispose of all data
collected after closure of the program.
SMDF will make the collected data available to the Secretary-General of the ministry of Public
Health, Social Development and Labor and dispose of all data collections after closure of the
program.
The ministry of Public Health, Social Development and Labor will not share this information with
other ministries or for other goals in line with the data protection regulations.

Article 5
a.
b.
c.

SMDF reports monthly on the progress of the program using the reporting format specified in
attachment 2.
The report must be submitted via e-mail no later than the 10th day in the following month.
SMDF provides upon request additional information outside the monthly information to the
Ministry of Public Health, Social Development and Labor.
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Article 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

The Secretary-General of the ministry of Public Health, Social Development and Labor is the
contact person for SMDF and will on a regular basis, but at least once per month, discuss the
progress and any other relevant implementation aspects of the program with SMDF.
Any incidents have to be reported without delay to the Secretary-General of the ministry of
Public Health, Social Development and Labor.
SMDF is responsible for the communication with applicants and beneficiaries and will answer
questions regarding operational matters such as timelines, payment schedules, malfunctioning
of cards, complaints, etc..
Other communication to beneficiaries, for example on ending of the program, or communication
to the public takes place in joint coordination and consensus.
Press inquiries will be directed to the Ministry of Public Health, Social Development and Labor
or otherwise agreed upon.
SMDF ensures proper complaint handling.

Article 7
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

SMDF will receive a subsidy amount for the costs for the food modalities in accordance with the
specification in attachment 1.
SMDF will receive a subsidy amount for the accounting costs, administrative costs and other
operational costs such as staffing.
The subsidy amount is based on the target of about 4.800 households per month.
SMDF will contract an external accounting firm to produce a final audited financial report with
an unconditional approval from a Certified Public Accountant or an registered accountant
(onvoorwaardelijk goedkeurende verklaring form a Certified Public Accountant of een
registeraccountant).
The audited report has to be submitted by SMDF no later than eight weeks after the closure of
the program.
In accordance with the National Ordinance on Subsidies and article 1, sub c, of this Decree, the
definitively subsidy amount will be established on a later date, based on the actuals spent.
In the event SMDF did not used the full subsidy amount, the remaining amount has to be paid
back to Government within 5 working days after the definitive subsidy amount is established
and SMDF is informed on this amount.

Article 8
The Minister may evaluate the program after the first two months.
Article 9
The use or release of any reports, data, or other information identifying beneficiaries or relating to
beneficiaries by SMDF or any other party, except with the written approval of the participants, is in
violation of this decree and the National Ordinance Personal Data Protection.
Article 10
Before the ending of the subsidy period, the Ministers will take a decision for the possible extension of
the income support and unemployment programs.
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Article 11
This ministerial decree goes into effect on the first day after the date of signature.

Philipsburg, June 22, 2021
The Minister of Public Health, Social
Development and Labor

Appeal:
With reference to the provisions of articles 55, 56 and 15, 16, respectively, of the National Ordinance on Administrative Appeal Proceedings
(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), in case you are not in agreement with the content of this decision you may object to respectively appeal
this decision, within 6 weeks after the day of issuance of this decision. You may address your objection to the Advisory Committee (address: ssrp.sx) and
your appeal to the Court of First Instance of Sint Maarten (address: Front Street 58, Philipsburg). Your objection / appeal must state against which
decision your objection / appeal is directed and why you file an objection / appeal. Finally, do not forget to sign your notice of objection / appeal.
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Attachment 1:
Assistance Value per Household per Month

ANG

eVoucher

Food Boxes or Hot Meals
(with hygiene products)
*(value of the box, based prices in supermarkets)

Household 1-2

300

Household 3-4

450

Household 5 or more

600

Household 1-2

300

Household 3-4

450

Household 5 or more

600
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Attachment 2:
REPORTING FORMAT

FORMAT
MONTHLY REPORT COVID FOOD RELIEF PROGRAM
INTRODUCTION
The below report needs to be filled out on a monthly basis and send per email to the ministry of VSA
before the 5th day of the following month.
This format provides a standardized overview of the execution and result of the COVID FOOD RELIEF
PROGRAM and includes the number of beneficiaries and the real cost of the program. This report will
be shared with the Ministry of Internal and Kingdom affairs as stipulated in art. XXX of the subsidy
agreement. This report is not to be shared with other third parties without consent of the Ministry of
VSA.


I Situational analysis
Indication of relevant changes that could influence execution of the subsidy agreement or
otherwise influences the implementation of the COVID Food Relief Program



Indication of both negative and positive impacts on the number of beneficiaries or the
implementation rate



Indication of both qualitative as quantitative data that is of relevance to allow to anticipate any
changes in the relief operation better

Remark: relevant statements and data needs to be justified with the information source.
II Implementation results
Distribution overview

Total number of active recipients (HH and individuals)


Number of people reached by week during the period covered and the accumulative figures by
each implementing partner



Observations



III Beneficiary selection and registration process
Description of changes regarding the selection and registration process



Number of assessed beneficiaries



Number of verified beneficiaries



Number of declined applicants



Number of misuses found



Number of beneficiaries terminated



Indication of trends



Indicate any change in the aid provided (e.g. new service or products)



Observations
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IV Partnerships and collaborations
Please indicate the status of the current cooperation with the different partners with whom
there is a cooperation agreement.
If the target that has been agreed in the partnership agreement is changed or will be changed
soon, indicate this in the table below as ‘revised target’. For e-vouchers and food/hygiene
parcels report # households; ready-to-eat meals report # of persons.

Name
partner
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Modality
(evoucher,
food
parcels,
hygiene
kits,
RTE
meals

Target
of the
partner
(# HH
or ppl,
specify)

Revised
target of
the
partner
(# HH or
ppl,
specify)

Ongoing issues that
influence the target
and/or the efficient
implementation of
the operation.

Remedial actions
currently being taken
to improve the
implementation.

V Financial overview
Report on the financial results during the period covered based on actuals for food
distribution:
o

Food distribution SMDF

o

Food distribution Partners (per partner)

Report on expenditures cumulative from start date implementation for food distribution.
Report on expenditures cumulative from start date implementation on administrative and
coordination costs:
o Technical expertise
o

Monitoring & Evaluation, Audit , Data, CRM, Communication & other costs with
breakdown

o

Human resources (staff)

o

Unforeseen

Provide a cumulative general forecast of expenditures for the next two months which includes
all the operational costs (human recourses, technical expertise, CRM, Communication, evoucher top-up’s, e-voucher service fees, logistics, etc.) and coordination costs of all the
partners.
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VI Forecast of people reached
A prognosis was made on beneficiaries to be reached for the entire period of the first and
second phase of the program (May 2021-October 2021).



Indicate prognosis for the upcoming reporting period.



Indicate if any cumulative changes are foreseen for the upcoming reporting period.



Indicate any if any changes are foreseen for an implementing partner for the upcoming
reporting period.



Explain briefly why significant changes are made to the forecast.



VII Incidents
Report on major incidents (e.g. safety issues, theft, misuse of funds/vouchers at larger scale
etc.), and formal complaints, including the outcome.





VIII Remarks
Indicate briefly relevant remarks in relation to the implementation of the program, such as:
challenges, fluctuations of beneficiaries, (foreseen) trends, socio-economic observations,
aspects of the operation, e.g. human resources (volunteers and staff), modalities,
partnerships, safety reporting, work modalities, communication, response etc..
Annex: standard graphs and statistics:

Household versus income
Chronologic increase/decrease households
Division Implementing Partners
Overview of number of Households in the project per district
Overall graph with number of children, number of single headed households, number of AOV
recipients, number of financial aid recipients, number of SSRP recipients, number of homeless.
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N° 289-21MB/JUS

BESCHIKKING VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE
Gelet op:
Artikel 10 van de Rijkswet politie Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
BESLUIT:

Artikel 1
De volgende medewerkers van de flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee worden telkens
voor de duur van hun detachering te Sint Maarten aangesteld als buitengewoon agenten van politie en
beschikken over de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13 van de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba: dhr. Peter Sebastiaan Aardema en dhr. Don
Theodorus Jacobus Lenssen.
Artikel 2
De personen, genoemd in artikel 1, zijn belast met de uitvoering van de grens gerelateerde
politietaken bedoeld in artikel 6 van het “Protocol inzake de inzet van personeel vanuit de flexibel
inzetbare pool Koninklijke Marechaussee”.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 2 juli 2021.
De Minister van Justitie,
Anna E. Richardson
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OFFICIAL PUBLICATION
NOTICE OF REMOVAL OF ADDITIONAL SHIPWRECKS FROM THE SIMPSON BAY LAGOON
The Minister of Public Housing, Spatial Planning, Environment and Infrastructure (VROMI), as the legally
assigned custodian of the Simpson Bay Lagoon, wishes to inform of the Government’s intention to
remove and dispose of additional shipwrecked vessels that were encountered during execution of the
Shipwreck Removal under the Emergency Debris Removal Project (EDMP), executed in the abovementioned area.
Pursuant to Article 9 of the National ordinance removal ships and wrecks (AB 2015, no.9), the owners
of these additional shipwrecks encountered in the Simpson Bay Lagoon are hereby informed that there
remains an opportunity to remove their vessel themselves. In accordance with Article 9 sub 1, a period
of 1 week (7 calendar days) will be given starting at the date of today’s publication, July 10, 2021, to
the owners of the remaining vessels to remove their vessels by submitting a Plan of Approach on how
the removal and disposal will take place including measures to safeguard the environment. After this
period, all owners forfeit their legal rights to their vessels and the Minister of VROMI will have all listed
remaining shipwrecks removed and destroyed as part of EDMP’s Shipwreck Removal. Vessel owners are
requested to contact the Inspection Department of Maritime Affairs of the Ministry of Tourism, Economic
Affairs,
Transport
and
Telecommunications
(TEATT
+1-721-542-2507
or
email
Ellinger.Paul@sintmaartengov.org) and agree on your Plan of Approach. These remaining shipwrecks
have been listed in a so-called Vessel list that can be perused on the website:
http://www.sintmaartengov.org/government/VROMI/MinistryDocuments/REMOVALSHIPWRECKS.pdf
or at the Department of Maritime Affairs. Each shipwreck has been numbered and its location has been
GPS tagged. Photos of each shipwreck can be viewed by clicking on the number associated with the
shipwreck.
Owners that have had their shipwrecks removed in the meantime are requested to also contact the
Department of Maritime Affairs and provide details of the removal.
Objection:
On the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance on Administrative Proceedings
(Landsverordening Administratieve Rechtspraak), persons affected by this decision can file a note of
objection against this administrative decision,within six (6) weeks after the date of issuance of this
decision. The note of objection may be submitted to the same administrative authority (Minister of Public
Housing, Spatial Planning, Environment & Infrastructure) that made the administrative decision.
Appeal:
Instead of a note of objection, persons affected by this decision, may appeal this decision at the Court
of First Instance St. Maarten in accordance with article 7 jo. 16, of National Ordinance on Administrative
Appeal Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six (6) weeks after the day
of issuance of this decision.
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📍 Soualuiga Road # 1
Pond Island, Great Bay
Sint Maarten

☎ +1 (721) 542 0640
📧 vromi-permits@sintmaartengov.org
🌏 www.sintmaartengov.org

Public Announcement:
The Following permits have been issued by the Minister of V.R.O.M.I. as per activity description:
Building
Permit no.

Location of Activities

Certificate of
Admeasurement

BP#014/2021

COLE BAY
COLE BAY
UNION RD. #139

C/A 74/1978

BP#213/2020

CUL DE SAC
BETTY'S ESTATE
ALAMANDA DR. #14

C/A 261/2003

BP#205/2020

COLE BAY
COLE BAY
NARROW RD. #12

C/A 080/2006 C/A
081/2006

BP#122/2020

COLE BAY
COLE BAY
WELFARE RD. #45

C/A 16/1967

BP#120/2020

SIMPSON BAY
BEACON HILL
WHITE SANDS RD. #36

104/1984

BP#242/2018

UPPER PRINCE'S QUARTER
GUANA BAY
CANOE SHELL RD. #28

105/1967

BP#042/2017

CUL DE SAC
AZALEA DR.
BETTY'S ESTATE #2

265/2003

BP#068/2021

UPPER PRINCE'S QUARTER
OYSTER POND
ZIG ZAG SCALLOP DR. #16

099/2013

BP#061/2021

UPPER PRINCE'S QUARTER
DAWN BEACH
WAVY CLAM RD. #19

302/1989

BP#133/2020

GREAT BAY
PHILIPSBURG
BACKSTREET #123

162/1999

Description of
building
activities
COMMERCIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

OTHER

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

Date Issued
11-Jun-2021

11-Jun-2021

11-Jun-2021

11-Jun-2021

11-Jun-2021

11-Jun-2021

11-Jun-2021

18-Jun-2021

18-Jun-2021

18-Jun-2021
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BP#121/2020

CUL DE SAC
RETREAT ESTATE
ROSE APPLE DR. #7

163/2016

BP#029/2020

LOWER PRINCE'S QUARTER
MIDDLE REGION
ADELAIDE J.RICHARDSON'S DR.
#9

039/2010

BP#021/2020

LOWER PRINCE'S QUARTER
DUTCH QUARTER
A.TH. ILLIDGE RD. #267

116/1971

BP#015/2018

LOWER PRINCE'S QUARTER
MIDDLE REGION
HAITI DR. #8

241/2016

BP#162/2020

CUL DE SAC
CUL DE SAC
BUSH RD. #53

246/1996

BP#090/2020

UPPER PRINCE'S QUARTER
SUCKER GARDEN
DUKES DR. #4

270/1997

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

RESIDENTIAL
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18-Jun-2021

18-Jun-2021

18-Jun-2021

18-Jun-2021

25-Jun-2021

25-Jun-2021

Objection/Appeals clause:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objection:
A note of objection can be filed by persons affected by this decision against this
administrative decision, on the basis of article 55 jo 56, first subsection, National Ordinance
on Administrative Proceedings (Landsverordening Administratieve Rechtspraak), within six
(6) weeks after the date of sending or issuance of this decision. The note of objection may
be submitted to the same administrative authority that made the administrative decision.
Appeal: Instead of a note of objection, persons affected by this decision, in accordance with
article 7 jo. 16, of the National Ordinance on Administrative Proceedings (Landsverordening
Administratieve Rechtspraak), may appeal this decision at the Court of First Instance St.
Maarten within six (6) weeks after the day of sending or issuance of this decision.

