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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 augustus
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 ALL YOU NEED N.V.
voorheen gevestigd te FRONT STREET # 35,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 29 april 2021, door de Ontvanger te
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen
aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan LAU N.V.
voorheen gevestigd te ARCH ROAD # 92 ,
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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 EUROPEAN PLUMING
COMPANY voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD LA PALAPA UNIT 7, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.19 juli 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 27 juli 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. 23 juli 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
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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 augustus
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
ARCHIPEL-BAY
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 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 augustus
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 LEEWARD ISLAND
DRIVERS
N.V.
voorheen
gevestigd
te
AIRPORT ROAD # Z/N , SIMPSON BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juli 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 26 juli 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 F.B.M.D. FOOD AND
BEVERAGE MANAGEMENT DIR. N.V. DBA
CROCODILE
EXPRESS-PELICAN
REEF
voorheen gevestigd te ROYAL PALM BEACH
CLUB, WELFARE ROAD 115,, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan QUICK
FINISH
ELECTRICAL
COMPANY
N.V.
voorheen gevestigd te ARCH ROAD 26 B,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 19

Datum: 20 augustus 2021
Pagina

|4

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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
ASTAROTH
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY YACHT CLUB COMPLEX, P.O.
BOX #2064, SIMPSON BAY ST.MAARTEN,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 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 LLOYD LOOM CAFE N.V.
DBA GOOD FELLAS CAFÉ voorheen gevestigd
te SIMPSON BAY YACHT CLUB , SIMPSON
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 15
juli 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 augustus
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 GLOBAL
DISCOUNT N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD 4 BLOCK 9 A, COLE
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.02
augustus 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 R.E.M.
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WALTER
J.A.
NISBET
ROAD
#73,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
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 AWG
ARCHITECT
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te PORTO
CUPECOY # 66, LOW LANDS, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 04 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 05 augustus
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 M.H. MAINTENANCE
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 22 , 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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van et
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordring van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 juli 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 LORNA MAE
voorheen gevestigd te BUTTERCUP ROAD #
31, SAUNDERS, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.27 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 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 RAYGEN N.V. voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY YACHT CLUB
Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 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 03 augustus
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 CANADIAN
FOODS N.V. voorheen gevestigd te ORANGE
GROVE ROAD UNIT 1 # 23, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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 MEGA-TECH SUPPLY CO.
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
Z/N , SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 19 juli 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 03 augustus
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 GOLD'S GYM N.V.
voorheen gevestigd te ROYAL PALM BEACH
CLUB, ATT. R. HARRELL, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 juli 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 augustus
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 RC STEEL
B.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #
119, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 juli 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 GETWAY
N.V. voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 juli 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 augustus
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 MUMTA N.V. DBA NEW
CIGAR EMPORIUM voorheen gevestigd te
FRONTSTREET # 66 , PHILIPSBURG , thans
zonder bekende vestigingsplaats 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,
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 26 juli 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 GOOD TIME CHARTERS
N.V. DBA S.V. "FLYING EAGLE" CHARTER
BOAT voorheen gevestigd te SIMPSONBAY
LAGOON, ST. MAARTEN, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 juli 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 augustus
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 REFLECT MEDICAL
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD 6F, 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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
CARIBBEAN
PROPERTIES N.V. voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY YACHT CLUB PLAZA DEL
LAGO 38, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 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 augustus
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 NIATA
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te
ORANGE GROVE ROAD 33 , COLE BAY ,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 GREATBAY
MEDIA N.V. voorheen gevestigd te WALTER
J.A. NISBET ROAD 23, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.27 juli 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 augustus
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 RENE CAFFE N.V. DBA LA
PLAGE HOTEL voorheen gevestigd te ROYAL
ISLANDER LA PLAGE, MAHO REEF, MAHO,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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 CARICA N.V. DBA
SUNSET THEATERS voorheen gevestigd te
SIMPSONBAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 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 augustus
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 NICKY'S BISTRO N.V.
DBA DE BOULEVARD voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD Z/N , SIMPSON BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 juli 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 06 augustus
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 HILLOAKES
ENTERPRISES N.V. DBA BANA'S voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD 113, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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
TRANSPORT
SERVICES
N.V.
voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD Z/N,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 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

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 19

Datum: 20 augustus 2021
Pagina

| 10

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
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 CHUCHI N.V. voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD 44 , COLE
BAY LAGOON, 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 29 juli 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 PARK AND SHOP
SUPERMARKET N.V. voorheen gevestigd te
ARBUTUS ROAD # 5 , SAUNDERS , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 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 05 augustus
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 IAM B.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.05 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 26 juli 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 RISING SUN N.V.
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT
CLUB Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 27 juli 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. 23 juli 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 augustus
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 PATULA N.V. voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD Z/N ,
SIMPSON BAY , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 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 04 augustus
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 ICORDE N.V. voorheen
gevestigd te WELLINGTON ROAD 44,, 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 27 juli 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 ROLLING SYSTEM N.V.
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 70 -A,
CUL DE SAC, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 23 juli 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
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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 augustus
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 COMPLETE MARINE
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te
WELLINGTON ROAD UNIT C # 4, 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 04 augustus
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan PAUL & EVA N.V.
voorheen gevestigd te J. YRAUSQUIN BLVD
228 BOBBY'S MARINA , PHILIPSBURG ,
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,
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 augustus
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 INNOVATED SOLUTION
MANAGEMENT N.V. voorheen gevestigd te
WELFARE ROAD # 40, COLE BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.12 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus
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 S.KRISHNA
ELECTRONICS N.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # UNIT 1-C 12-13,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 februari 2021, door de Ontvanger
te St. Maarten, met bevel om binnen twee
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 03 augustus
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
CRAMER
CONSTRUCTION ST MAARTEN N.V. voorheen
gevestigd te AIRPORT ROAD Z/N, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 19
juli 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 augustus
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 PELICAN ENERGY
GROUP
B.V.
voorheen
gevestigd
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
47
,
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende
vestigingsplaats 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 04 augustus
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 INTERRESTAURANT N.V.
DBA INDIANA BEACH voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.15 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan S.R.C.
TRUCKING N.V. voorheen gevestigd te ARCH
ROAD # 14, SUCKERGARDEN, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 augustus
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 DIVINE ARTIFACTS B.V.
DBA THE SILK HOUSE voorheen gevestigd te
FRONT STREET # 10, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 03 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 26 juli 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 PELICAN'S POUCH N.V.
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY YACHT
CLUB # 68 , SIMPSON BAY , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 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 26 juli 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 JS MAINTENANCE N.V.
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #12
UNIT 2-C, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.26 juli 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 augustus
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 SAMBHWANI
N.V. DBA HOME ESSENTIALS voorheen
gevestigd te ORANGE GROVE SHOPPING
CENTER # 1, COLE BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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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 augustus
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 EARTHSUN
N.V. voorheen gevestigd te ORANGE GROVE
SHOPPING CENTER # 16 Q, COLE BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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 PEPCO N.V voorheen
gevestigd te A.T. ILLIDGE ROAD # 42 ,
LOWER PRINCESS QUARTER , thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
David Antoine,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus
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 KAFFE'
P.J.I.A. N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT
ROAD #99, UNIT 1- 08 P.O. BOX 4020,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.10 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 04 augustus
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 SATMAN'S N.V. SUPER
FASHIONS DBA SUPER PLAZA voorheen
gevestigd
te
BACK
STREET
#
6,
PHILIPSBURG,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
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 ELITE YACHT SERVICES
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
ROAD PLAZA DEL LAGOS SUITE Z/N,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 15 juli 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 27 juli 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 PLEASURE SHOPPING
N.V DBA SUPER DOLLARD voorheen
gevestigd te L.B. SCOTT ROAD # 6 , CUL DE
SAC , thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 23
juli 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 augustus
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 KITTIWAKE BAIT &
TACKLE N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON
BAY ROAD Z/N, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.15 juli 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 augustus
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 SEA EGGS PRIVATE
FOUNDATION
voorheen
gevestigd
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
33,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
vestigingsplaats 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
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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 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 THE ITALIAN
JOB N.V. voorheen gevestigd te WELFARE
ROAD # 24, COLE BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 16 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 26 juli 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 ST. MAARTEN CIGAR
LOUNGE
voorheen
gevestigd
te
SUCKERGARDEN
ROAD
#
36
,
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende
vestigingsplaats 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,
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 03 augustus
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 STARFRUIT
RESTAURANTS B.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # 99, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d.11 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 30 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 SHAZZA
LANDSCAPING & PAINTINH B.V. voorheen
gevestigd te L.B. SCOTT ROAD # 88, CUL DE
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 04
februari 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 THE
MANAGEMENT TEAM N.V. voorheen gevestigd
te AIRPORT ROAD # 12 UNIT, SIMPSON
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op
Sint Maarten of elders, een dwangschrift
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 11
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 27 juli 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 ST. MAARTEN GENERAL
CONTRACTORS N.V. voorheen gevestigd te
BUTTERCUP ROAD # 38 , SAUNDERS , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 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 26 juli 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 STERLING FINANCIAL
MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen
gevestigd te SIMPSON BAY YACHT CLUB 68,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.15 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus
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 SOUALIGA
OIL COMPANY B.V. voorheen gevestigd te
AIRPORT ROAD # Z/N, SIMPSON BAY,
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 11 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
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 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de Ontvanger, aan WHITE PLAINS REALTY
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSON BAY
YACHT CLUB #4, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 juli 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 28 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 ST. MAARTEN
PROPERTY MANAGEMENT N.V. voorheen
gevestigd te WALTER J.A. NISBET ROAD #73
, PHILIPSBURG , thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 28 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
STICHTING
TOT
BEVORDERING
VOLKSONTWIKKELING
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD,
CAY
HILL,
thans
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d.26 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 06 augustus
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 SRL
AUDITING AND ACCOUNTING SERVICES
B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD
99, SIMPSON BAY, thans zonder bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 11 februari 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 06 augustus
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 ZHANG
DUNRONG
ENTERPRISES
N.V.
DBA
DRAGON GATE RESTAURANT voorheen
gevestigd te BEACON HILL ROAD #2,
CARAVANSERAI, BEACON HILL, thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 19 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 30 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 STACEY
HOLDINGS
GROUP
B.V.
DBA
SJR
AUTOMOTIVE SERVICE voorheen gevestigd
te WELFARE ROAD # 12 , COLE BAY , thans
zonder bekende vestigingsplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 16 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 04 augustus
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 DAVIS'S AND
COMPANY N.V. voorheen gevestigd te
SIMPSON BAY YACHT CLUB BUILDING #
APT # 1, SIMPSON BAY, thans zonder
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d.15 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan ALTAGRACIA
DBA SHAYLINE BEAUTY SALON voorheen
wonende
te
ARCH
ROAD
15,
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 augustus
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 HUGGINS JASON
voorheen wonende te MOUNT WILLIAM 217,
MOUNT WILLIAMS, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 14 februari 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
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 VIZCAINO BAEZ DE
MEDINA SANTA LUCIA voorheen wonende te
MARIMBA DRIVE # 5, CAY BAY, 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,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
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 RHINE
ROAD # 5, LOW LANDS, 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 29 juli 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
BOLAND
EROLD
MONTGOMERY
voorheen
wonende
te
GROUND DOVE ROAD # 7, POINT
BLANCHE, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 28 juli 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
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan IMOGENE
SHAWN DOUGLAS voorheen wonende te
ARCH ROAD 25, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 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 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 WARD,
JEFFREY RAEBURN voorheen wonende te
AIRPORT ROAD # 35, SIMPSON BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 10 februari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
2021, waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Jossy Richardson deurwaarder
der belastingen te St. Maarten op verzoek van
de
Ontvanger,
aan
PIERRE-LOUIS
ROSEMENE voorheen wonende te AARON
JACOBS DRIVE # 6, CAY BAY, 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 27 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 BROWN
GABRIEL MAGDALENA voorheen wonende te
ONE HOE LANE # 1, LOWER PRINCESS
QUARTER, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats 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,
Jossy Richardson,
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 augustus
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 ISAAC, LEHOMME DBA
ISAAC'S GROCERY voorheen wonende te
UNION ROAD # 1, 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.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
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 WOOD JR DUGALD MAC
DONALD voorheen wonende te JORDAN
ROAD # 11 UNIT 2,, LOWLANDS, 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,
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 30 juli 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 RAMIREZ MARIA DEL
CARMEN voorheen wonende te SOUALIGA
ROAD # 14, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 29 juli 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 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 BUDHANLALL
MOHABIR voorheen wonende te LOW ESTATE
ROAD # 45, BELVEDERE, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 20 januari 2021, door
de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 03 augustus
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 JOSEPH
ALLET voorheen wonende te ORANGE GROVE
# 4, ORANGE GROVE, thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of
elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 02 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 05 augustus
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 WOOLFORD JAMAL
FEFFERSON voorheen wonende te BAHOE
DRIVE 4 O CAY BAY, CAY BAY, 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,
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 03 augustus
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 RECIO-SOSA
DANIEL voorheen wonende te ORANGE
GROVE ROAD 2, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 02 augustus 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan DE LA CRUZ
MANZUETA ENESTERIO voorheen wonende te
ARCH ROAD 33, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 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 28 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 LLOYD,
JAMES MARTEN DBA CALIENTE BAR /
SOLID SCOOTER & ATV RENTAL voorheen
wonende te WALTER J.A. NISBET ROAD #67,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 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 augustus
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 XIE RONGGAO voorheen
wonende te SR. PATIENTIA ROAD #3,
SIMPSON BAY, thans zonder bekende woonof 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,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 02 augustus
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 REY, VEDAH
OLIBRA voorheen wonende te JASMIN ROAD
1, SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 29 juli 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 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 GEORGEJOHN, ANN MARIE voorheen wonende te
AARON JACOBS DRIVE # 1, CAY BAY, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 15 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen
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AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 30 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 MILTON
JACKLYN A.M. voorheen wonende te LOW
ESTATE ROAD # 39, BELVEDERE, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 20 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 augustus
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 XU GAN XIONG voorheen
wonende te AIRPORT ROAD #51, SIMPSON
BAY, 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,
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 30 juli 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 ROBINSON MARVIN
DAMARRIE voorheen wonende te SOUALIGA
ROAD # 21, PHILIPSBURG, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d 29 juli 2021, door de
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan GOURDET-LE
CONTE MARIE ALICE voorheen wonende te
ARCH ROAD 11, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 2021,
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te
voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen
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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 28 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 MONDESIR
CESAR ELSA CATALINA DBA ELSA'S
BEAUTY SALON voorheen wonende te
WALTER
J.A.
NISBET
ROAD
29-A,
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woonof verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 2021, door de Ontvanger te St.
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan
de inhoud daarvan te voldoen.

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 29 juli 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 HEMDEV RAKESH
voorheen wonende te BUTTERCUP ROAD # 1,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d. 27 juli 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 30 juli 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 RODRIGUEZ SANCHEZ,
MANUEL DE JESUS voorheen wonende te
SOUALIGA ROAD # 3, PHILIPSBURG, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d 29 juli 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 augustus
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 MONFORT-JOSEPH
SERMOLIA voorheen wonende te WILLOW
TREE DRIVE # 3, COLE BAY, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten
of elders, een dwangschrift betekend, welke
uitgevaardigd is op d.d. 01 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 29 juli 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 SAKHRANI RAMESH
RAMCHAND T.B.V. ATTIKA ENTERPRISES
LIMITED ST. MAARTEN N.V. DBA DORSEY'S
voorheen wonende te HIBISCUS ROAD # 4,
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is
op d.d 27 juli 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 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 NURSE
MICHAEL ANGELO DBA CHAMOZ BAR &
ROAD SIDE GRILL voorheen wonende te
EBENEZER ESTATE # 2, EBENEZER, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 januari
2021, door de Ontvanger te St. Maarten, met
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud
daarvan te voldoen.

De deurwaarder voornoemd,
Akeem Thomas,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Shaunetta Delaney,
Deurwaarder der belastingen

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van
Sint Maarten. Bij exploit van 26 juli 2021,
waarvan een afschrift is gelaten aan de
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Sint
Maarten, heb ik, Melissa Abraham Rabess
deurwaarder der belastingen te St. Maarten op
verzoek van de Ontvanger, aan HERNANDEZ,
REINA DE LOS ANGELES voorheen wonende
te ARCH ROAD # 2, SUCKERGARDEN, thans
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint
Maarten of elders, een dwangschrift betekend,
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 juli 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 augustus
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 SALOMONS LUCIA IVY
voorheen wonende te CAY BAY 55, CAY BAY,
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,
Melissa Abraham Rabess,
Deurwaarder der belastingen

De deurwaarder voornoemd,
Jossy Richardson,
Deurwaarder der belastingen

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 19

Datum: 20 augustus 2021
Pagina

| 29

AANKONDIGING

AANKONDIGING

Bij exploot van 12e augustus 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 naamloze vennootschap
LEXWELL N.V., gevestigd en kantoorhoudend
op Sint Maarten, die voor deze zaak tot het
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore
van mij, deurwaarder, alsmede aan de Falcon
Drive te Harbour View te Philipsburg, ten
kantore van Lexwell Advokaten, en gemachtigd
de advokaat mr. F.K. Kutluer, ten laste van de
naamloze
vennootschap
TROPICAL
OUTFITTERS
N.V.,
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten
BETEKEND: BESLISSING VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR IN
SINT MAARTEN dd. 21e juni 2021

Bij exploot van 16e augustus 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 naamloze vennootschap
LEXWELL N.V., gevestigd en kantoorhoudend
op Sint Maarten, die voor deze zaak tot het
uiteinde der executie domicilie kiest ten kantore
van mij, deurwaarder, alsmede aan de Falcon
Drive te Harbour View te Philipsburg, ten
kantore van Lexwell Advokaten, en gemachtigd
de advokaat mr. F.K. Kutluer, ten laste van de
naamloze
vennootschap
TROPICAL
OUTFITTERS
N.V.,
zonder
bekende
vestigingsplaats op Sint Maarten
BETEKEND:
EXECUTORIAAL
DERDENBESLAG dd. 21e juni 2021
De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess

OPROEPING

AANKONDIGING

bij exploot van de 12e augustus 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 9 augustus
2021 van de E. A. Rechter in het Gerecht in
Eerste Aanleg ,
ABDUL WAHID, ARDON REKESH, wonende
op onbekend adres te Belgie,
OPGEROEPEN,
om
op
maandag,
15
november 2021, des voormiddags te 09:00
uur te verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg
op St. Maarten om op de vordering van
GAJADHAR, RICHA ASHNA, wonende op Sint
Maarten en gedomicilieerd aan de Longwall road
18 te Philipsburg, ten kantore van Mariflex
Attorneys Insurance & Financial Consultants en
gemachtigd de advocate mr. Cindy Marica
E 79/21– SXM202101001

Bij exploot van 13e augustus 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
TJON
AJONG
&
ASSOCIATES NOTARY SXM, gevestigd en
kantoorhoudende aan de Frontstreet 5, Suite 4,
Philipsburg, Sint Maarten, die voor deze zaak tot
het uiteinde der executie domicilie kiest ten
kantore van mij, deurwaarder, ten laste van
SUPREME
INVESTMENTS
LTD.,
kantoorhoudende in de Rams Business
Complex, aan de Stone Grove te Nevis, BWI,
BETEKEND: een Engelse taal gestelde brief
d.d.
11e
augustus
2021

De deurwaarder, Mark John Rabess

De deurwaarder, Mark John Rabess
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OPROEPING
bij exploot van de 9e augustus 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 6e augustus 2021 van de E. A.
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
1. INTERNATIONAL FINANCIAL PLANNING
SERVICES
LIMITED,
2.
NHKK
ENTERPRISES LIMITED, 3. FRALEXIA
LIMITED EN 4. KILDARE PROPERTIES LTD.,
allen zonder bekende woon- of verblijfplaats in
Sint Maarten of daarbuiten
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 9 november
2021, des voormiddags te 08:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
ALEGRIA REAL ESTATE B.V., gevestigd op
Sint Maarten, ten deze gedomicilieerd in de
Vineyard Building aan de W.G. Buncamper Road
33 te Philipsburg, Sint Maarten, ten kantore van
HBN Law & Tax en gemachtigd de advocaten
mrs. M.G. Woudstra en C.R. Rutte
AR 147/21 – SXM202101004
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem
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OPROEPING
bij exploot van de 13e augustus 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 13e augustus 2021 van de E. A.
Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg
DE HEER FRANCOIS CLAUDE SIMON
SCHILTZ, verblijvende te 32 Goldfinch Road,
Pointe Blanche, doch zonder vaste woonplaats
op Sint Maarten
OPGEROEPEN, om op vrijdag, 20 augustus
2021, des voormiddags te 09:30 uur te
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St.
Maarten om op de vordering van
DE VENNOOTSCHAP NAAR VREEMD RECHT
EVA LUNA LIMITED, ten deze gedomicilieerd
aan de Welfare Drive 16c te Simpson Bay op
Sint Maarten ten kantore van Fox & Associates,
en gemachtigd de advocaat mr. S.J. Fox
KG 143/21 – SXM202101013
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem
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N° 2021/908

LANDSBESLUIT
Van 10 Augustus 2021, no. 21/0332
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
Op voordracht van de Minister van Justitie;
Overwegende:
dat de heer mr. Jan de Boer, plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is;
dat het dringend wenselijk wordt geacht voor de samenstelling van het Constitutioneel Hof, om de
heer mr. Jan de Boer te benoemen als lid van het Constitutioneel Hof;
Gelezen:
De voordracht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gedaan bij brief van 27 juli 2021;
Gelet op:
Artikel 128, lid 2, van de Staatsregeling en artikel 1, lid 2, van de Landsverordening Consititutioneel
Hof;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
De heer mr. Jan de Boer, geboren op 19 maart 1948 te Paramaribo (Suriname), van Nederlandse
nationaliteit, te benoemen als lid van het Constitutioneel Hof.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening ervan en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg,10 Augustus 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
De Minister van Justitie
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N° 2021 / 987

LANDSBESLUIT
Van 18 augustus 2021, no. 21/0347
DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN,
In overweging genomen hebbende:
-

-

het schrijven aan de Minister-President d.d. 28 april 2021 van mevrouw Ludmila N.L. de Weever,
minister belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, inzake het ter beschikking stellen van haar ambt als minister in verband met
het aanvaarden van haar parlementaire zetel;
het schrijven aan de Gouverneur d.d. 18 mei 2021 van mevrouw Ludmila N.L. de Weever,
minister belast met de leiding van het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, inzake het ter beschikking stellen van haar ambt als minister in verband met
het aanvaarden van haar parlementaire zetel;

Gelet op:
-

artikelen 33, eerste lid, en 51, eerste lid, sub f, van de Staatsregeling;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1
Met ingang van 18 augustus wordt aan de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie, mevrouw Ludmila N.L. de Weever, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als
Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.
Artikel 2
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.
Philipsburg, 20 augustus 2021
De Gouverneur van Sint Maarten
18 augustus 2021
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken

Bezwaar:
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR)
binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit
heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening Administratieve
Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij
het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
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RETRACTION OF THE INSTRUCTIONS REGARDING THE DISPOSAL OF DEAD
BODIES OF PERSONS DECEASED DUE TO COVID-19
by
COLLECTIVE PREVENTION SERVICES
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH,
SOCIAL DEVELOPMENT AND LABOUR
August 17, 2021, DIV No. 20523

The Instructions regarding the disposal of dead bodies of persons deceased due to Covid-19 by the
Collective Prevention Services of the Ministry of Public Health, Social Development and Labour, as
published in the National Gazette of April 17, 2020, no. 10, are hereby retracted with immediate
effect.
This retraction is based on updated guidelines of the Kingdom Institute for Public Health and
Environment (RIVM), Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.
This retraction means that as of today no specific COVID-19 related instructions apply to the burial,
cremation, funeral service nor handling prior to and during the funeral services of a dead body of a
person deceased as a result of the infectious disease COVID-19.
This retraction will be sent to the funeral homes and placed in the National Gazette.

Mrs. E. Lista-de Weever,
head of
Collective Prevention Services,
Ministry of Public Health,
Social Development and Labour
d.d. August 16, 2021
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N° 2021/971

Ministeriële Beschikking
Van de 12 augustus 2021, no 971
Besluit van de Minister van Justitie tot aanwijzing van een gebied van verscherpte
handhaving in verband met overlast en crimineel gedrag door spijbelende scholieren en
rondhangende jeugdigen
De Minister van Justitie
Overwegende:
-

-

-

-

-

-

dat tegen overtredingen van de Leerplichtlandsverordening door leerlingen en hun ouders, kan
worden opgetreden langs zowel de bestuursrechtelijke als de strafrechtelijke weg;
dat in het bijzonder door scholen en de bewoners van de (woon)wijken rond de zogenoemde
schooldistrict overlast wordt ervaren van spijbelende leerlingen en rondhangende jongeren
gedurende en na schooltijd:
dat schoolverzuim en daaruit voortvloeiende overlast en criminaliteit niet alleen voor
schoolbesturen in het voortgezet onderwijs, maar ook voor wetshandhavers bij Justitie een punt
van aandacht is;
dat de overlast zich vooral manifesteert in luidruchtig en intimiderend rondhangen, (gewapende)
vechtpartijen en vernielingen alsook in diefstallen en het gebruiken en verhandelen van
verdovende middelen door jeugdigen;
dat de scholen, bewoners en wijkagenten hierover hun zorgen hebben geuit alsook over de
veiligheid en leefbaarheid in voormelde woonwijken;
dat artikel 10 gelezen in samenhang met artikel 12 van de Leerplichtlandsverordening
opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering, de
bevoegdheid geeft om strafrechtelijk handhavend op te treden tegen schoolverzuim;
dat de politie streng preventief alsook streng repressief dient op te treden ten aanzien van
gedragingen die strafbaar zijn gesteld in onder meer de Algemene Politiekeur,
Wegenverkeersverordening, Wapenverordening en de Opiumlandsverordening;
dat het belang van de handhaving van de openbare orde in de wijken Dutch Cul-de-Sac, St.
Peters, Ebenezer en South Reward naar het oordeel van de minister zwaarder weegt dan het
belang van een ieder op eerbiediging van zijn privéleven.
BESLUIT:

Artikel 1
1. De opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering, houden
tussen 06.00 en 18.00 uur in de volgende (woon)wijken (‘districts’), met inbegrip van de daar
gevestigde scholen en de daarbij behorende erven, verscherpt strafrechtelijk toezicht op de
naleving van de Leerplichtlandsverordening en treden streng preventief alsook streng handhavend
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op ten aanzien van anderszins strafbaar gedrag, in het bijzonder tegen overtredingen van de
Algemene Politiekeur, de Wegenverkeersverordening, de Wapenverordening en de
Opiumlandsverordening, door spijbelende en rondhangende jongeren:
a. Dutch Cul-de-Sac;
b. St. Peters;
c. Ebenezer;
d. South Reward.
2. De opsporingsambtenaren kunnen bij het preventief en repressief optreden, bedoeld in het eerste
lid, de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 13c t/m 13e van de Wapenverordening en 10a
t/m 10c van de Opiumlandsverordening toepassen tegen jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en
met 18 jaar, indien daartoe jegens hen aanleiding bestaat.
Artikel 2
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en is geldig tot 1
juli 2022.
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, 12 augustus 2021
DE MINISTER VAN JUSTITIE
Anna E. Richardson
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Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat, van 30 maart 2021, nr. IENW/BSK-2021/50669, van een internationaal besluit
met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid, van het Schepenbesluit 2004,
de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, de artikelen 37 en 38 van de Regeling
veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, artikel 19, vierde lid, van de Regeling
vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, artikel 42, vierde lid, van het Besluit voorkoming
verontreiniging door schepen in samenhang met artikel 17a van de Regeling voorkoming verontreiniging
door schepen;
MAAKT BEKEND:
Op 11 november 2020 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme
Organisatie de volgende resolutie aangenomen:
MSC.477(102), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen
over
zee
(International
Maritime
Dangerous
Goods
Code;
IMDG-Code).
De bij deze resolutie vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met
ingang van 1 juni 2022. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende Partijen bij het op 1 november 1974
te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157)
en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de
mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2021 in werking te
laten treden.
BESLUIT:
Met ingang van 1 juni 2022 gaan de bij resolutie MSC.477(102) vastgestelde wijzigingen van de IMDGCode gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen,
Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, de Regeling vervoer
gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen, met
dien verstande dat tot en met 31 mei 2022 tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die
luidden op 31 december 2020 mogen worden toegepast.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba,
de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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Toelichting
Met dit besluit wordt een internationaal besluit met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen
bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van een internationale Code waarvan de bekendmaking
in het Tractatenblad op grond van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet
heeft plaatsgevonden. Met de onderhavige bekendmaking wordt voldaan aan de artikelen 70 en 71
van het Schepenbesluit 2004, 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, 37 en 38 van de
Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen, artikel 42, vierde lid, van
het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen juncto artikel 19 van de Regeling vervoer
gevaarlijke stoffen met zeeschepen. Verder wordt besloten op welk moment de wijzigingen van de
Code voor de toepassing van de genoemde regelingen gaan gelden.
De bekendmaking betreft de door de Maritieme Veiligheidscommissie(MSC) van de Internationale
Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code).
De IMDG-Code ziet op het vervoer van gevaarlijke, verpakte lading met zeeschepen en wordt elke
twee jaar herzien. De bij resolutie MSC.477(102) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden
internationaal in werking met ingang van 1 juni 2022. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende
Partijen bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van
mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen,
aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk
of in zijn geheel vanaf 1januari 2021 in werking te laten treden. Nederland maakt uit praktische
overwegingen van deze mogelijkheid gebruik. Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk als voordeel
dat de sector al eerder kan aansluiten bij soortgelijke veiligheidseisen die voor andere
vervoersmodaliteiten reeds gelden of met ingang van 1 januari 2021 zijn gaan gelden. De eerdere
toepassing van de gewijzigde IMDG-Code geschiedt door de sector op vrijwillige basis. Tot en met 31
mei 2022 mogen tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2020
nog worden toegepast. Van de met resolutie MSC.477(102) vastgestelde wijzigingen van de IMDGCode zal, voordat deze wijzigingen op 1juni 2022 internationaal in werking treden, in het
Tractatenblad mededeling worden gedaan. Omdat de wijzigingen op nationaal niveau al eerder in
werking treden, worden deze voor de inwerkingtreding op 1 januari 2021 tevens in de
Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint
Maarten bekendgemaakt.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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Protocol houdende de instelling van de Koninkrijks Maritieme Administratie
(Samenwerkingsprotocol Koninkrijks Maritieme Administratie)
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland,
handelende in overeenstemming met de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector van
Aruba, de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao en de Minister van
Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten,
Overwegende,
dat de overheden binnen het Koninkrijk vorm wensen te geven aan een georganiseerd, continu
ambtelijk samenwerkingsverband inclusief overlegfora tussen de landen, teneinde de belangen van de
Maritieme Administraties1 binnen het Koninkrijk op het gebied van scheepvaart gezamenlijk te borgen;
Gelet op:
de artikelen 3, eerste lid, onderdeel e, 36, 37, eerste en tweede lid, onderdeel g, en 38, eerste lid, van
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;
BESLUITEN:
Artikel 1 Koninkrijks Maritieme Administratie
1.

Er is een Koninkrijks Maritieme Administratie (hierna: KMA).

2.

De KMA is een samenwerkingsverband van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden:
i)

Aruba;

ii) Curaçao;
iii) Sint Maarten, en
iv) Nederland (inclusief Bonaire, St Eustatius en Saba) 2.

1

Een Maritieme Administratie is de verzameling van entiteiten binnen een lidstaat die verantwoordelijk is voor de
implementatie en uitvoering van de geratificeerde internationale verdragen op gebied van vlag-, kust-, en havenstaat.
2 inclusief Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
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De KMA brengt geen wijziging aan in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de landen
over de partijen binnen de Maritieme Administratie(s) bij de uitvoering van wetgeving,
internationale verdragen of taken onder landsverantwoordelijkheden:
i)

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van kust-, haven-, en
vlagstaatverantwoordelijkheden zijn en blijven een landsaangelegenheid.

ii) Voor overkoepelende onderwerpen (waaronder maritieme strategie, organisatie,
kwaliteitsmanagement en initiatief bij implementatie van verdragswijzigingen) waarbij de
verdragspartij internationaal als geheel wordt aangesproken is het Koninkrijk
verantwoordelijk.
4.

De KMA bestaat uit de stuurgroep (Maritiem Overleg Platform, hierna: MOP) en een
ambtelijke voorbereidingsgroep van de KMA (hierna: vMOP) waarvan het
Havenmeesteroverleg integraal onderdeel uitmaakt. Voorts kunnen er door het MOP
subwerkgroepen ingesteld worden.

5.

De KMA
a) is een samenwerkingsverband van de landen binnen het Koninkrijk met als doel om een
effectieve en efficiënte samenwerking van de Maritieme Administraties binnen het
Koninkrijk te organiseren met betrekking tot maritieme onderwerpen en
verdragsrechtelijke verantwoordelijkheden die spelen binnen het Koninkrijk, waaronder
die op het gebied van scheepvaartveiligheid en nationaliteit van zeeschepen,
b) kent een structuur die recht doet aan hoe het Koninkrijk vanuit maritiem oogpunt
internationaal georganiseerd is (het Koninkrijk is verdragspartij bij IMO-verdragen) met
borging van inbreng van de afzonderlijke Maritieme Administraties van de landen,
c)

borgt continu de kwaliteit van de onderliggende Maritieme Administraties door middel van
het centraal stellen, actief uitvoering geven, opvolgen en borgen middels het voldoen aan
de verplichtingen zoals gesteld in III-code waar het internationaal toetsingsinstrument
IMSAS3 onderdeel van is,

d) borgt betrokkenheid en samenwerking van de landen binnen het Koninkrijk en daarmee
continuïteit (Plan-Do-Check-Act) op verschillende niveaus en in overlegfrequentie,
e) geeft duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
6.

f) faciliteert het adresseren en coördineren van hulpvragen van de landen4.
Het overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geldt als sjabloon voor het
Global Integrated Shipping Information System (GISIS) van IMO. Wijzigingen worden door de
Single Point of Contact in nauwe samenwerking met de alternative permanent representative to
IMO aan IMO doorgegeven.

Artikel 2 De vertegenwoordiging
1. Elk van de landen is vertegenwoordigd in het MOP en de vMOP.
a. De Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (hierna:
Kustwacht) neemt als maritiem handhavingsexpert deel aan de vMOP.
b. Aan een vergadering van het MOP en de vMOP neemt van elke overheid een delegatie
deel.
c. De reis- en verblijfkosten voor deelname van een delegatie aan de vergaderingen
komen ten laste van de overheid dat de delegatie heeft afgevaardigd.

3
4

International Member States Audit Scheme cf IMO Instruments Implementation (III) Code res. A.1067(28)
artikel 36 uit Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
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2. De delegaties worden gevormd door bijzondere vertegenwoordigers5 en middels
bekrachtiging van dit Protocol aangewezen door de betrokken ministers.
3. De leden van het MOP dragen zorg voor afstemming vooraf van te maken afspraken en
het uitvoeren van gemaakte afspraken.
4. Als leden van het MOP zijn aangewezen:
a. namens Aruba, de directeur Directie Scheepvaart,
b. namens Curaçao, de directeur Beleidsorganisatie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning, de sectordirecteur Verkeer en Vervoer van het
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en het Hoofd
Scheepvaartinspectie voor Curaçao,
c. namens St. Maarten, de directeur van de directie Maritieme Zaken,
d. namens Nederland, de directeur van de directie Maritieme Zaken en de
Hoofdinspecteur Nederlandse scheepvaartinspectie BES,
Tevens zijn als deelnemer toegevoegd:
e. Namens het Koninkrijk der Nederlanden, de Directeur Generaal Luchtvaart en
Maritiem, de Single Point of Contact voor IMSAS en de secretaris,
f. vertegenwoordiging van de eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba.
5. De leden van de vMOP zijn:
a. namens Aruba, een jurist van Directie Scheepvaart,
b. namens Curaçao, een nautisch en een juridisch adviseur van de Maritieme
Autoriteit Curaçao en een juridisch adviseur van de Beleidsorganisatie Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning,
c. namens St. Maarten, een beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de directie
Maritieme Zaken,
d. namens Nederland, een beleidsmedewerker van de directie Maritieme Zaken, de
Hoofdinspecteur Nederlandse scheepvaartinspectie BES,
Tevens zijn als deelnemer toegevoegd:
e. de Single Point of Contact voor IMSAS, een juridisch adviseur, Auditteam KMA en
de secretaris,
f. de vertegenwoordiging van de eilanden Bonaire, St Eustatius en Saba,
g. namens de Kustwacht, als adviseur en expert op gebied van maritieme
handhaving: het Hoofd Rechtshandhaving & beleid en/of Hoofd Operaties,
h. Havenmeesters op basis van uitnodiging.
6. Inhoudelijke deskundigen kunnen op verzoek van een van de leden en uitnodiging van
het Secretariaat deelnemen.
7. Indien een lid of deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de vergadering, kan het lid een
plaatsvervanger aanwijzen.
Artikel 3 Onderwerpen
Tot de onderwerpen waarover ingevolge artikel 1, eerste en vijfde lid, ten minste wordt overlegd
en samengewerkt, behoren in elk geval:
a. aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van
regelgeving ten aanzien van de van de verdragsrechtelijke afspraken voor zeeschepen die
gerelateerd zijn aan veiligheid (safety) en navigatie van zeeschepen6,

1.

5

cf artikel 37 eerste lid, en tweede lid, sub g uit Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
ten minste [as amended]: SOLAS 1974, SOLAS PROTOCOL 1988, STCW 1978, LOAD LINES 1966 (LL 1966), LL 66
PROT 1988, TONNAGE 1969, COLREG 1972, MLC, SCV en CCSS
6
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aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van
regelgeving ten aanzien van de verdragsrechtelijke afspraken voor zeeschepen die milieu
gerelateerd zijn7,
aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van de
regelgeving inzake de nationaliteit van zeeschepen,
aangelegenheden die samenhangen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van
overige scheepvaart gerelateerde regelgeving van de landen,
aangelegenheden die samenhangen met overige aspecten van de scheepvaart,
aangelegenheden die samenhangen met de deelname van het Koninkrijk aan de
besluitvorming inzake normen voor de scheepvaart op internationaal niveau,
afstemmen van inbreng van standpunten voor komende IMO vergaderingen en verzorgen van
terugkoppeling van verleden IMO vergaderingen,
de uitwisseling van kennis en ervaring; de uitwisseling van personeel en het ter beschikking
stellen van stageplaatsen,
de organisatie van en deelname aan trainingen en cursussen,
de voorbereiding door de landen op IMO- en interne audits,
het bevorderen van de samenwerking bij en het toezicht op de naleving en de handhaving van
in de landen geldende normen,
de uitwisseling van kennis en ervaring met de Kustwacht (Maritieme handhaving en
hulpverlening), Rijkswaterstaat (pollution response) en andere organisaties actief in de
scheepvaart.

Artikel 4 Overlegstructuur en -frequentie
1. Als voorzitter van een vergadering van het MOP wordt aangewezen de Directeur Generaal
Luchtvaart en Maritiem.
2. Het MOP kan de vMOP vragen om uitwerking en advies voor specifieke onderwerpen,
eventueel in subwerkgroepen bestaande uit experts.
3. Tijdens de vergadering bespreekt het MOP de werkzaamheden en de resultaten van de vMOP
en stelt de benodigde acties, vervolgstappen en tijdsplanning vast.
4. Als voorzitter van de vMOP wordt aangewezen de Single Point of Contact voor IMSAS namens
het Koninkrijk.
5. De voorzitter van de vMOP organiseert de taakverdeling, bewaakt de voortgang en draagt zorg
voor voorbereiding van (besluitvorming in) het MOP.
6. De voorzitters dragen, in persoon van de aangewezen secretaris vanuit het Koninkrijk, zorg
voor de voorbereiding en verslaglegging van de vergadering en voor de vaststelling van de
besluitenlijst van de vergadering. De besluitenlijst bevat monitoring van voortgang van het
werkplan zoals beschreven in artikel 6 vierde lid en eventuele bijstelling door tussentijdse
besluiten. Het verslag en de besluitenlijst worden uiterlijk een maand na de vergadering
verzonden en vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
7. De structuur van de overlegorganen binnen de KMA is weergegeven in bijlage 1.
8. De vergaderingen van het MOP en de vMOP vinden viermaal per jaar plaats, en daarbij, indien
mogelijk tenminste eenmaal per jaar in fysieke vorm, waarbij die fysieke vergadering zal
plaats vinden op nader te bepalen locatie.
9. Het Havenmeesteroverleg is tweemaal per jaar integraal onderdeel van de vMOP.

7

ten minste [as amended]: MARPOL 73/78, MARPOL PROTOCOL 1997, Liability Conventions

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 19

Datum: 20 augustus 2021
Pagina

| 42

10. Het Havenmeesteroverleg is primair gericht op uitwisseling van informatie en kennis op gebied
van kust- en havenstaataangelegenheden, heeft daarnaast de functie van het identificeren en
bediscussiëren van knelpunten met de mogelijkheid om aanbevelingen naar het MOP te doen.
11. Het MOP stelt jaarlijks de vergaderdata voor het aankomende jaar vast, op de een na laatste
vergadering van het lopende kalenderjaar.
12. Indien wenselijk kunnen extra vergaderingen via videoconference worden belegd.
13. De voorzitters kunnen, bij afwezigheid, een plaatsvervanger aanwijzen.
14. Alle kosten die worden gemaakt in het kader van de organisatie van de vergadering van het
MOP komen ten laste van het land wat als gastheer van de vergadering optreedt.

Artikel 5 Secretariaat
1. De vergaderingen van het MOP en de vMOP worden ondersteund door een secretariaat.
2. Het secretariaat wordt ingevuld door een aangewezen beleidsmedewerker van de Directie
Maritieme Zaken vanuit het Koninkrijk.
3. Elke overheid wijst een contactpersoon aan die (eerste) aanspreekpunt voor en ondersteuning
is voor het secretariaat.
4. Het secretariaat draagt zorg voor voorbereiding, verslaglegging en verzending van stukken
rondom vergaderingen.

Artikel 6 Opstellen Meerjarenplan, Werkplan, en Jaarverslag
1. Eenmaal per 5 jaar stelt het MOP een strategisch meerjarenplan op. Het meerjarenplan geeft
helder overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per niveau en entiteit 8,
bevat de bouwstenen voor de Maritieme Strategie inclusief doelstellingen voor de middellange
termijn.
2. Het meerjarenplan behoeft voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke
bewindspersoon van de landen.
3. Het MOP stelt jaarlijks op de laatste vergadering van het lopende kalenderjaar een werkplan
vast voor de werkzaamheden in het daarop volgende kalenderjaar en een jaarverslag voor de
werkzaamheden verricht in het afgelopen jaar.
4. Het werkplan bevat een uitwerking van de doelstellingen uit de meerjarenplanning met
specifieke beschrijving, meetbaar resultaat, haalbaar, realistisch, en tijdsplanning. De
uitgewerkte en vastgestelde doelen worden elke vergadering met het doorlopen van de
actiepuntenlijst en besluitenlijst gemonitord en indien nodig bijgestuurd middels het PDCA
principe.
5. De voorzitter van het MOP draagt zorg voor het opstellen van het werkplan, meerjarenplan en
jaarverslag.
6. Het werkplan en meerjarenplan wordt voorbereid in de vMOP.
7. Instemming met het meerjarenplan borgt voldoende capaciteit en middelen per land voor
uitvoering van het werkplan.
9. De besluitenlijsten per kalenderjaar, zoals bedoeld in artikel 4, zesde lid, worden samen met
het jaarverslag en het werkplan, ter kennisneming aangeboden aan de verantwoordelijke
bewindspersonen van de landen.

8

Elk van de overheden brengt duidelijk in kaart wie de betrokken en verantwoordelijke Ministeries / partijen zijn t.a.v. de
geratificeerde IMO verdragen aangaande invulling, uitvoering, opvolging, inclusief evt. gedeelde verantwoordlijkheden.
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Artikel 7 Algemene bepalingen en verantwoordelijkheden
1.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland, de Minister belast met
scheepvaartaangelegenheden van Aruba, de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke
Planning van Curaçao en de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en
Telecommunicatie van Sint Maarten, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het de uitvoering
van dit samenwerkingsprotocol, het functioneren van de KMA en de uitvoering van het
werkplan, meerjarenplan en in het MOP gemaakte afspraken.

2.

Een minister is verantwoordelijk voor de taken die binnen het samenwerkingsverband en
de autonome Maritieme Administraties worden verricht.
Elke minister informeert andere ministers tijdig en volledig over zaken die aard, inhoud en
taakuitvoering in de KMA of het doel van de KMA kunnen beïnvloeden. Er vindt zo nodig met
de andere ministers overleg plaats om ongewenste effecten voor de taakuitvoering in de KMA
of met betrekking tot het doel van de KMA te voorkomen of te beperken.
Elke minister is verantwoordelijk voor het vertalen van het toepasselijke beleid9 in
duidelijke en uitvoerbare opdrachten ten behoeve van de nationale Maritieme
Administratie en voor het daartoe beschikbaar stellen van kwalitatief en kwantitatief
voldoende middelen en informatie.
Elke minister neemt de exploitatie-uitgaven en investeringsuitgaven op in de begroting in
de vorm van meerjarige reeksen op inzake de bekostiging van de Maritieme Administratie,
ter uitvoering van de doelstellingen van de KMA.

3.

4.

5.

Artikel 8 Evaluatie Protocol
1. Vijf jaar na inwerkingtreding van dit Samenwerkingsprotocol wordt gezamenlijk een verslag
opgesteld waarin de doeltreffendheid en effecten van dit protocol in de praktijk worden
geëvalueerd.
2. De onderwerpen voor het verslag evenals identificatie van verbeterpunten worden jaarlijks
geïnventariseerd, door het secretariaat bijgehouden op een actiepuntenlijst en zijn onderdeel
van het jaarverslag.
3. Het verslag wordt ter kennisneming aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Artikel 9 Wijziging Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol kan na overeenstemming tussen Minister van Infrastructuur en Waterstaat
van Nederland, de Minister belast met scheepvaartaangelegenheden van Aruba, de Minister van
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van Curaçao en de Minister van Toerisme, Economische
Zaken, Verkeer en Telecommunicatie van Sint Maarten worden gewijzigd of beëindigd.

Artikel 10 Inwerkingtreding Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol treedt in werking met ingang van de dag van publicatie in de
Staatscourant.

9

zoals beschreven in art 3.

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2021, nummer 19

Datum: 20 augustus 2021
Pagina

| 44

Artikel 11 Naam Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol wordt aangehaald als: Samenwerkingsprotocol Koninkrijks Maritieme
Administratie.

Artikel 12 Publicatie Protocol
Dit Samenwerkingsprotocol zal in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Landscourant van
Curaçao en de Landscourant van Sint Maarten worden gepubliceerd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------15 maart 2021
Voor Aruba:
De Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector
dhr. C.V.J. Romero
Voor Curaçao:
De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Mw. Z.A.M. Jesus-Leito, MBA
Voor Nederland:
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Mw. drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Voor Sint Maarten:
De Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie
Mw. L.N.L. de Weever
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Bijlage 1: Structuurmodellen overlegfora Koninkrijks Maritieme Administratie
Maritiem Overleg Platform (stuurgroep)

Koninkrijk der
Nederlanden
Voorzitter, Directeur Generaal Luchtvaart en Maritiem

Secretariaat Koninkrijks
Maritieme Administratie

Coordinator Koninkrijks
Maritieme Administratie

Secretaris, beleidsmedewerker DGLM

Curaҫao
directeur Beleidsorganisatie VVRP

Aruba

SPC IMSAS Koninkrijk der Nederlanden

St Maarten

Nederland
directeur Maritieme Zaken

Directeur Directie Scheepvaart

Directeur Maritieme Zaken

directeur Maritieme Autoriteit
Hoofd Scheepvaartinspectie Curacao

hoofdinspecteur Nederlandse
scheepvaartinspectie BES
vertegenwoordiging Bonaire, St Eustatius
en Saba

Vertegenwoordiging kan zich (incl mandaat) laten vervangen
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Ambtelijke voorbereidingsgroep

Coordinator Koninkrijks
Maritieme Administratie
Voorzitter, SPC IMSAS Koninkrijk der Nederlanden

Secretariaat Koninkrijks

leden Koninkrijks

Maritieme Administratie

Maritieme Administratie

juridisch adviseur, beleidsmedwerker HBJZ

Secretaris, beleidsmedewerker DGLM

Curaҫao

Aruba

nautisch adviseur MAC

juridisch adviseur directie Scheepvaart

juridisch adviseur MAC

beleidsmedewerker TPC

juridisch adviseur BO VVRP

Auditteam KMA, auditoren (2-3)

St Maarten
medewerker/juridisch
adviseur Maritieme Zaken

Nederland
beleidsmedewerker MZ
hoofdinspecteur
Scheepvaartinspectie BES

Kustwacht Carib
Hoofd Rechtshandhaving & beleid
en/of Hoofd Operaties

vertegenwoordiging Bonaire,
St Eustatius en Saba

Havenmeesters zijn halfjaarlijks onderdeel van de ambtelijke voorbereidingsgroep cf art 4 lid 9
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10-9-2020, nummer WBN-CM
2020/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
(BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en
Naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (RvvN);
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het
gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd:
A
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid
Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat
verschuldigd is voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het
verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan
ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het moet worden voldaan.
De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een
verzoek om naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.
Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid,
BON) wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende
tariefcodes en bedragen (in Nederlands-Antilliaanse gulden).
Tariefgroep
optie; enkelvoudig

Tarief(code)
A

Bedrag
Naf. 390

optie; gemeenschappelijk

B

Naf. 666

optie; medeopterende minderjarige

C

Naf. 44

naturalisatie; enkelvoudig; standaard

D

Naf. 1839

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

E

Naf. 2348

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

F

Naf. 1368

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

G

Naf. 1879

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

H

Naf. 272
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B
Paragraaf 4/13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-CM komt te luiden:
Paragraaf 4 Afdracht naturalisatiegelden
De Gouverneur hoeft de ontvangen optiegelden niet af te dragen aan Onze Minister.
De behandeling van en de beslissing op de optieverklaring liggen immers geheel in handen van de
ontvangende instantie.
Artikel 8 BON bepaalt dat een gedeelte van de ontvangen naturalisatiegelden moet worden afgedragen
aan de rijksoverheid. De Gouverneur draagt zorg voor een rechtstreekse afdracht aan Onze Minister.
Tevens regelt artikel 8 BON de hoogte van het bedrag dat de Gouverneur behoudt en op welke wijze
de afdracht aan Onze Minister geschiedt. Over de wijze van afdracht van de ontvangen
naturalisatiegelden door de Gouverneur aan Onze Minister, wordt de Gouverneur nader geïnformeerd
met een brief van de IND.
De Gouverneur behoudt per enkelvoudig verzoek om naturalisatie Naf. 390, ongeacht of betrokkene
het standaard of het verlaagde tarief betaalt. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen, wordt
afgedragen aan Onze Minister (Naf. 1449 bij standaard tarief en Naf. 978 bij verlaagd tarief).
Bij een gemeenschappelijk verzoek of een gelijktijdig verzoek om naturalisatie van meerdere kinderen
binnen één gezin behoudt de Gouverneur Naf. 666 eveneens ongeacht of standaard of verlaagd tarief
is betaald. Het resterende bedrag dat aan leges is ontvangen wordt afgedragen Onze Minister (Naf.
1682 bij het standaard tarief en Naf. 1213 bij het verlaagd tarief). In het geval van een verzoek tot
medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, RWN behoudt de Gouverneur Naf. 44 per kind. Het
resterende bedrag dat aan leges is ontvangen (Naf. 228) wordt afgedragen aan Onze Minister. Als de
verzoeker tijdens de naturalisatieprocedure verhuist, behoudt de Gouverneur die de leges geïnd heeft
het bedrag dat niet afgedragen hoeft te worden en draagt zorg voor de afdracht van het resterende
bedrag.
De afdracht geschiedt rechtstreeks aan Onze Minister zonder tussenkomst van de landen Curaçao of
Sint Maarten.
Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende afdrachtcodes:
Tariefgroep
af te dragen bedrag
optie; enkelvoudig
nvt
optie; gemeenschappelijk
nvt
optie; medeopterende minderjarige
nvt
naturalisatie; enkelvoudig; standaard
Naf. 1449

afdrachtcode
nvt
nvt
nvt
210-NA

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

Naf. 978

211-NA

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

Naf. 1682

213-NA

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

Naf. 1213

214-NA

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

Naf. 228

215-NA

In geval van ontheffing van betaling van de naturalisatiegelden kan de Gouverneur verzoeken om een
vergoeding (artikel 8, tweede lid, BON). Een dergelijk schriftelijk verzoek moet worden gericht aan het
Team Financiële Administratie van de Directie Bedrijfsvoering, afdeling Financiën en Business
Informatie van de IND, Postbus 85449, 2508 CC Den Haag. Als het verzoek van de Gouverneur door
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de IND wordt gehonoreerd, ontvangt de Gouverneur een bedrag van Naf. 390 voor een enkelvoudig
verzoek en Naf. 666 voor een gemeenschappelijk verzoek.
C
Het model 1.25 HRWN-CM behorende bij de optieprocedure HRWN-CM komt te luiden als aangegeven
in bijlage 1.
D
Het model 2.8 HRWN-CM behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-CM komt te luiden als
aangegeven in bijlage 2.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Curaçao en de
Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 september 2020
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W. Beaujean
directeur-generaal Migratie
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TOELICHTING
Algemeen
Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op grond van artikel 9 van
het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op grond van de beschikking
wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2021 van 6 september 2020, Staatscourant 2020,
nr. 47059, worden de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2021 verhoogd met 2,709%.
Afronding op tienden van een procent betekent dit een verhoging van de leges per 1 januari 2021 met
2,7%. Echter, gelet op de koers tussen de euro en de Antilliaanse gulden op 1 juli dalen de leges in
Curacao en Sint Maarten in Antilliaanse guldens enigszins.
Met dit WBN-CM worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2021 in de Handleiding voor
de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten opgenomen. Ook zijn de bedragen die het Kabinet van de Gouverneur zelf behouden en het
deel dat zij afdragen aan de IND aangepast. Voorts zijn de relevante modelformulieren aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W. Beaujean
directeur-generaal Migratie
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BIJLAGE 1
Model 1.25 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;
alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden

(geslachts)na(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

voorna(a)m(en)

: ………………………………………………………………………..

geboortedatum

: ………………………………………………………………………..

geboorteplaats en geboorteland

: ………………………………………………………………………..

nationaliteit(en)

: ………………………………………………………………………..

adres

: ………………………………………………………………………..

postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………………..

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing
van de optiegelden;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;

-

weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;

-

weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:
 Naf 390 (enkelvoudige optieverklaring)
 Naf 666 (gemeenschappelijk optieverklaring)
 Naf 44 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medeoptie wordt gevraagd)

-

weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken
heb om de verschuldigde optiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;

-

weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van
artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

 Optant heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden ingediend.

………………………….…………………….
(plaats) (datum)

………………….…………………….
(handtekening optant)

Let op:
een kopie van dit formulier wordt aan de optant meegegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de
optieverklaring de verschuldigde optiegelden zijn betaald;
is de optant minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen en
tekent deze de verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden
(alleen invullen als van toepassing)


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden. Als
bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier ontvangen.

de Gouverneur,
namens deze,

….……………………………………………....
(plaats en datum)

….……………………………………………....
(dienststempel)

….……………………………………………....
(functionaris en handtekening)
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BIJLAGE 2
Model 2.8 HRWN-CM:
Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;
alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(geslachts)na(a)m(en)

: ……………………………………………………………

voorna(a)m(en)

: ……………………………………………………………

geboortedatum

: ……………………………………………………………

geboorteplaats en geboorteland

: ……………………………………………………………

nationaliteit(en)

: ……………………………………………………………

adres

: ……………………………………………………………

postcode en woonplaats

: ……………………………………………………………

Ik verklaar dat ik:
-

door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden;

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage tarief

-

door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing van de naturalisatiegelden;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om naturalisatie;

-

weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek;

-

weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van:
 Naf 1368 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1879 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief)
 Naf 1839 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief);
 Naf 2348 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief);
 Naf

-

272 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd)

weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken
heb om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur;

-

weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om
naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
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 Verzoeker heeft op …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de
naturalisatiegelden ingediend.

….…………………….………………….
(plaats) (datum)

….…………………….…………………
(handtekening verzoeker)

Let op:
- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het verzoek
om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald;
- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen
en tekent deze de verklaring.
Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden
(alleen invullen als van toepassing)


De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van
naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier gekregen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
de Gouverneur,
namens deze,
Handtekening

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur
Functie gemandateerde (cursief)

…………………………………..
(plaats en datum)

……………………………………..
(dienststempel)

