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AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 

Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan PLANET PURE WATER 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE  ROAD  
46, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TWO SEASONS LAUNDR 
& DRY CLEANING N,V, voorheen gevestigd te 
ORANGE GROVE SHOPPING CENTER, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.06 

oktober 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, 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 EXCLUSIVE INC. SERVICES 

N.V. voorheen gevestigd te PINEAPPLE ROAD 
# 4 , ST. PETERS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HILLOAKES 
ENTERPRISES N.V.BANANA 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. 22 juli 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REALTY WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE RD 62, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  01 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
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 WAHMAN CHINESE BAR 

RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
W.J.A. NISBETH ROAD # 49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.06 oktober 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FAIRFIX 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET 5 , PHILIPSBURG , thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  13 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HOME CARE SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
LA PALAPA 7 & 8, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ROMAC FINANCIAL 
SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 54, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 STICHTING 
TRUST ACCOUNT CLIFF VACATION 
RENTALS voorheen gevestigd te C/O ABS 
ACCOUNTING & BUSINESS SERVICES N.V. 
BUSH ROAD # 70, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.06 september 2022, 
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  
 

 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLYING GINNYSYACHT 
SERVICE N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 7 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MEDIAN AVIATION N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 
PALAPA UNIT10, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUNSHINE TRAVEL B.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 62 
UNIT 1, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FASHION ON THE BEACH 

N.V. voorheen gevestigd te BACKSTREET 
110-D,, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FRENCH JEWELS 
N.V.CARAT voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 74 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  13 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MG EVOLUTION N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #30- 
A BLDG., SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SXM HOMES REAL 
ESTATE N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZEUS MARINE 

CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 28, 1-A, LOWLANDS, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.09 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, 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 ASAD 
HOLDING COMPANY N.V. voorheen gevestigd 
te FRONTSTREET # 5 SUITE 5 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan NICKY'S BISTRO N.V.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. 22 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE GERMAN GOURMET 
STORE N.V voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD # 62, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 06 october 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BACK DECK B.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD # 80, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AXXESS MARINE N.V. 
voorheen gevestigd te PELICAN KEY , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NS PLUMBING N.V. 

voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD LA 
PALAPA 7, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet 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.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EENEL B.V. voorheen 

gevestigd te WELFARE ROAD #40 B, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 BOUARD 
BRUNO MARC voorheen gevestigd te 22 
ROUTE DES GRANDES CAYES, BAIE DE CUL 

DE SAC , SAINT MARTIN FWI , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 september 2022, 
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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ONCORE N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD 8, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TOTAL PROTECTION N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 46,, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 

waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FREE TIME N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD #37,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.09 
februari 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, 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 
BOVENWINDSE HANDELS EN DUTY FREE 
MAATSCHAPPY N.V. voorheen gevestigd te 

147 LOWLANDS CUPECOY , LOWLANDS , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ORBIT REALTY N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 74 
SUITE 4, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 22 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan UNIVERSAL ARCADE B.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.  01 februari 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AINSWORTH & 

ASSOCIATES CONSTRUCTION B.V. voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD # 8, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 

dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CAFISE NV voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 5 SMITCO 
BLDG SUITE 5 , PHILIPSBURG , thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  14 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 MEDIALEX 
COMMUNICATION N.V. voorheen gevestigd te 
, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VSF GROUP NV voorheen 
gevestigd te WELFARE RD # 76, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CON HAZE N.V. voorheen 

gevestigd te SUCKERGARDEN ROAD #52, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, 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 CAPTAIN 
JACK BAR & RESTAURANT N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET #13 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 NATHAJEROMAAL N.V. 
DBA MY LIFE BY CAMBRIDGE IN SXM 
voorheen gevestigd te A.J.C. BROUWERS RD 
# 4 UNIT-2P/K, CAY HILL, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 23 september 2022, 
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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
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 WIND IS OUR FRIEND 
CARIBBEAN B.V. voorheen gevestigd te 
FALCON DRIVE # 1, PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  01 oktober 

2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 QUOI 
PATHOLOGY N.V. voorheen gevestigd te 
WATERFRONT ROAD #32,, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.11 augustus 
2022, 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  
 

 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, 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 CARIBBEAN 
TROPICAL ICE CREAM N.V. DBA LA 
TEVERNE voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 31 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MOULIN ROUGE N.V.C/O 
DEFIENNE & COMPANY voorheen gevestigd 
te CINNAMON GROVE SHOP # 35, MAHO 
REEF, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 24 
augustus 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 13 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SEA FRESH 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 

WALTER J.A. NISBET ROAD 63, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 februari 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 REAL ESTATE 
ASSOCIATION OF ST. MAARTEN voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD # 62, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.11 

augustus 2022, 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  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, David Antoine deurwaarder der 
belastingen te St. Maarten op verzoek van de 
Ontvanger, aan CARIBBEAN X FACTOR 
B.V.CARIBBEAN X FACTOR B.V. voorheen 

gevestigd te BOBBY'S MARINA , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 BLUE BUBBLE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
153, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 augustus 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STAFF RECRUTERS EN 
SERVICE NETWORK N.V.STAFF 

RECRUITERS voorheen gevestigd te WALTER 
J.A. NISBET ROAD 63, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 februari 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 
POTT RUM N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 60, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.11 augustus 
2022, 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  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, 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 DRIFTWOOD 
MANAGEMENT N.V voorheen gevestigd te 

CH,E.W.VOGES STEEG , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 CACTUS TREE N.V. voorheen 
gevestigd te MARINA RESORT, OYSTER 
POND, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 

september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan A. R. K. ENTERPRISES 
N.V voorheen gevestigd te PANTHER ROAD 3, 

CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 N.C. TOOLS AND TILES N.V. 

voorheen gevestigd te CAY BAY ROAD # 8, 
CAY BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 oktober 2022, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FEMATRANS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 7 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 COTTAGE INDUSTRY N.V. 

voorheen gevestigd te LIMPET ROAD # 25, 
OYSTER POND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 26 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CARIBBEAN BEVERAGE 
& FOOD DISTRIBUTORS N.V. voorheen 

gevestigd te WELGELEGEN ROAD #20 , CAY 
HILL, CAY HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 OFFSHORE EXPERIENCE 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
7, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.11 oktober 2022, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 20 september 
2022, 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 FERLYN CONSTRUCTION 
N.V. voorheen gevestigd te SOUALIGA ROAD 

#2-A , PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 GIOIA INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
DATE MUSSEL ROAD # 19, OYSTER POND, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 september 

2022, 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  
 

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 17 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CMS INTERNATIONAL 
GROUP CORP. B.V. voorheen gevestigd te 

WELGELEGEN LANE #7, CAY HILL, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan MATHI N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 5 & 6, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 oktober 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, 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 GAPELMAR IMPORT AND 
EXPORT N.V. voorheen gevestigd te 

GROUNDDOVE ROAD # 8 , POINT BLANCHE 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 JDIX, ENTERPRISS N.V. 
voorheen gevestigd te EMERALD MERIT 
ROAD 26, OYSTER POND, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 26 september 2022, 
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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 2022, 
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 POLAMA N.V. voorheen 
gevestigd te EXECUTIVE COMMERCIAL 

CENTER, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 2022, 
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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NO 1 SXM WATER 
SPORTS CENTER N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 165, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, 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 GLOBAL HEALTH N.V. 
voorheen gevestigd te TAMARIND HILL 4 , 

POINT BLANCHE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 PACE SETTER 

SERVICES N.V. voorheen gevestigd te COCO 
PLUM ROAD # 1, ST. PETERS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 september 2022, 

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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 2022, 
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 RITTERS 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 

HARBOUR POINT, OCEAN TERRACE, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 oktober 2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan OOPS N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 137, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 oktober 2022, door de Ontvanger te 

St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 
aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GOLDEN CHEF N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET #4 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 PATRICK'S 

DEURWAARDER EN INCASSO N.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET #49, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
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 ROLYN COMPANIES-
SINT MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 

HARBOUR VIEW FALCON DRIVE # 2, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  04 oktober 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan OPAL BEAUTY N.V. 
voorheen gevestigd te BACKSTREET #45, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 oktober 2022, door de Ontvanger te 
St. Maarten, met bevel om binnen twee dagen 

aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GREAT BAY 
ENTERTAINMENT N.V. voorheen gevestigd te 

FRONTSTREET # 133 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 PEAK REAL 
ESTATE SERVICES N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD 41, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 26 september 
2022, 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  

 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 21 
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 05 oktober 2022, 
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 STAR SHIPPING N.V. 
voorheen gevestigd te EXECUTIVE HARBOUR 

BU, POINT BLANCHE,, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  04 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ORO DE SOL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 5, 
SUITE 5, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 2022, door 

de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GYOT N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 89 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
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 PELICAN 

RESORT CLUB, THE OWNER COMPANY N.V. 
voorheen gevestigd te BILLY FOLLY RD 37,, 
PELICAN KEYS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 26 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE JONG 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te , 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 PAYLESS ELECTRONIC 
N.V. voorheen gevestigd te ARKSHELL ROAD 
# 9, GUANA BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 oktober 2022, 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  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan C.I.E.C. CONTRACTING 
N.V. voorheen gevestigd te RHINE  ROAD  

LOT 182 , LOWLANDS , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 SEA CORAL 
LLC voorheen gevestigd te CORAL SHORE 
VILLA BILLY FOLLY ROAD 20, BILLY FOLLY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 26 september 
2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GIBBS DEVELOPMENT 
CORPORATION N.V. voorheen gevestigd te , 

PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 SATHYA SAI N.V. DBA 
GEMS IN PARADISE voorheen gevestigd te 
THE VILLAGE 11-A UNIT 3 FRONTSTREET, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 oktober 2022, 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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, 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 DHR. 
MARTENS CHRISTOPHER A. IS AANSPR. 

GESTELD EMOLA N.V. voorheen gevestigd te 
PARADISE MALL # 67 SUIT # 4-B , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 september 2022, 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  

 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 SRIMAN N.V. 
voorheen gevestigd te CROWN PLAZA #7, 
UNION ROAD,, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 26 september 2022, 
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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 APPAREL 
EMPORIUM GROUP N.V. voorheen gevestigd 

te LA TERRACE, MAHO SHOPPING MALL 
UNIT 39-40,, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 2022, 
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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 SHAIVI LIMITED 
voorheen gevestigd te C/O EMMPLEIN 
FOURESS B # 4, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 2022, 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  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DURAN SOTO & 
ASSCOCIATES N.V. voorheen gevestigd te 

BACKSTREET 116 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan AFROTRENDY N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD MAHO 
PLAZA 1, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 ARNO 
MARINE SXM N.V. voorheen gevestigd te LA 

PALAPA CENTER UNIT,, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 SOLAN 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
SABA DRIVE, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 

2022, 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  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 19 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FOR BOBY & I N.V. 
voorheen gevestigd te VAN ROMONDSTEEG 

SHOP # 5 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan AUX QUATRE VENTS 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD UNIT Z4 B1 C2, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 BOZZAN 
N.V.ATT MR A BOZZA voorheen gevestigd te 

LA GUACHAFITA 148, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 PLUMBING 
COMPANY (SPC) N.V. voorheen gevestigd te , 
, thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 
2022, 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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 VISTA DEL 
OCEANO LIMITED voorheen gevestigd te 

AHMO PLAZA APT#2 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 september 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BARFLY N.V. DBA 
CITRUS voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
# 44, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 CARIBE 
BUILDING PAINT N.V. voorheen gevestigd te 

LA PALAPA CENTER UNIT 7, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Akeem Thomas deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TROPICAL DELIGHT N.V. 
DBA P/A T.D.PRPJECTS voorheen gevestigd 
te AGNES DRIVE 1 TAMARIND GUEST 
HOUSE POINT BLANCHE, POINT BLANCHE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.12 oktober 
2022, 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  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BROADCASTING DEMO 
SERVICES INT'L N.V. voorheen gevestigd te 

FRONT STREET SUITE 2-B-6 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE WATER 
MARKETING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD # 28-1A, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 ELZA 
FASHION CONSULTING AND SERVICES 

N.V.DBA L'ATELIER HAIRSTYLE voorheen 
gevestigd te LA PALAPA CENTER, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  05 
oktober 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BINGO BAR N.V.REGGEA 
CAFE voorheen gevestigd te FRONT STREET 3 
SUITE 6, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan S & P PROPERTIES S.C. 
voorheen gevestigd te PELICAN ROAD  

P.O.BOX #  69 , POINT BLANCHE , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BRINK'S PROPERTY 
MANAGEMENT SERVICES N.V. voorheen 
gevestigd te RHINE ROAD 5, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 FLEMINGO 
BOUTIQUES B.V.FLEMINGO BOUTIQUES 

B.V. voorheen gevestigd te LA TERRAS PLAZA 
UNIT 15, RHINE ROAD # 1, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan C.B.S. CARAI BES N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 24, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.12 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REGINALD N.V.ATT. MR. 
F. RICHARDSON voorheen gevestigd te 

EMMAPLEIN Z/N , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CARIBBEAN 
DISTRIBUTION INTERNATIONAL N.V. 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD SHOP 
#15, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 FRESH WAVE 
REAL ESTATE N.V. voorheen gevestigd te LA 

PALAPA CENTER 7,, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CJ INVEST N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET / OLD STREET 0 
UNIT 120, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SYNERGY REBEWABLES 
SINT MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 

FALCON DRIVE # 1 , OVER THE BANK , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  18 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CJC GLOBAL 
CONSULTING N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD 1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 31 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 LA 
ROTISSERIE N.V. voorheen gevestigd te LA 

TERRASSE ROYAL ISLANDER, MAHO RHINE 
ROAD # 1,, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 2022, 
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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan D.F.I. ST. MAARTEN 
N.V.SPARKY'S voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 30, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan T & P SUPPLIES LTD 
voorheen gevestigd te EAGLE ROAD 12 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DFSE CORPORATION NV 
voorheen gevestigd te RHINE ROAD MAHO 

PLAZA #1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 POWERDATA 
N.V. voorheen gevestigd te LA TERRASSE 

PAZA SUITE #132, RHINE ROAD #1, MAHO 
REEF, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 oktober 2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 DERECK'S 
CATERING B.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET #19-A, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 

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  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 
MICHANDANI LAL ALS DIR. AANSPR. 

SADIKI N.V.THE BARRELL TAX FREE 
LIQUOR TOBACCO STORE voorheen 
gevestigd te OLD STREET 3 C/O THE BAREL 

, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 september 2022, 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  

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 

2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DOWN BY THE SEA 
HOLDING N.V. voorheen gevestigd te RHINE 
ROAD UNIT- 278, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 

De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 RIVE 
GAUCHE N.V.C/O LAURENSZ 

ADMINISTATION & CONSULTANCY 
voorheen gevestigd te LA TERASSE  #116, 
MAHO PLAZA, LOWLANDS, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 2022, 
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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, 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 DESSIREE 
FASHION GLAM N. V. voorheen gevestigd te 
BACKSTREET #100, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 september 
2022, 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  
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 PREMIUM 
BRANDS N.V. voorheen gevestigd te OLD 

STREET 122 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2022, 
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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DREAMS 
INTERNATIONAL N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD #1, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 ROVAINA & 
ASSOCIATES B.V. voorheen gevestigd te LA 

TERRESSE BUILDING 35, LOWLANDS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DIAMONDS DIRECT N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 31, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 TESSINA N.V. 
voorheen gevestigd te OLD STREET #111 , 

PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  19 september 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EMIMAR N.V. voorheen 

gevestigd te RHINE ROAD #2, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 SOFTNET 
CARIBBEAN N.V. voorheen gevestigd te LA 

TERRACE MAHO UNIT 39-40, LOWLANDS, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DIVINE MELODY N.V. 
voorheen gevestigd te FRONTSTREET # 14, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan THE DUTCH DELFT BLUE 
GALLERY N.V. voorheen gevestigd te OLD 

STREET # 104 , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GLORIA BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
RHINE ROAD MAHO PLAZA 43/44, 
LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SUGAR REALTY GROUP 
N.V. voorheen gevestigd te LA TERRACE 

SHOP 39-40, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DORSY'S SINT MAARTEN 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
30, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 THE GLOBAL 
CULTURAL AND EDUCATIONAL 

FOUNDATION voorheen gevestigd te OLD 
STREET 1, , PHILIPSBURG , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  19 september 2022, 
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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GORGEOUS COMPANY 
N.V voorheen gevestigd te RHINE ROAD 
MAHO VILLA # 7, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 THE SPA N.V. 
voorheen gevestigd te LA TERRACE MAHO 

VILLAGE, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 oktober 2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ENDURANCE N.V.C/O 
PREFAMO N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 3, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.12 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 UNION 
ISLAND IMPORT-EXPORT N.V. voorheen 

gevestigd te OLD STREET 114 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  19 september 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2022, 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 4 S 
ENTERPRISES N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD # 68 UNIT 312, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 28 september 
2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 YOLO MOBAY 
B.V. voorheen gevestigd te LA TERRASSE 

SUITE 32-33, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 oktober 2022, 
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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FASHION WORLD N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 114, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 CALYMOUN 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 5, 

, PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  20 september 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2022, 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 EASYWAY 

N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 
68 UNIT 312, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 28 september 2022, 

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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan 3-P-Z DBA AMAZING 
PIRATES voorheen gevestigd te RHNE ROAD 

#1-A, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan FRED DIFFUSION N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 34, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.12 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 CAPARO N.V. 
voorheen gevestigd te PENDANT CACTUS 

ROAD # , SUCKERGARDEN , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  20 september 2022, 
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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2022, 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 LOWLANDS 
MARINE & OFFSHORE N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE DRIVE #16,, COLE 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 28 
september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ADS 4 YOU N.V. voorheen 
gevestigd te QUEEN OF FLOWERS ROAD # 2, 

SAUNDERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 SAYEL 
INTERNET CAFE B.V. voorheen gevestigd te 
UNION ROAD # 135, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.12 september 
2022, 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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 CASA CARIBE 
N.V.CIRKEL DISTRIBUTORS voorheen 

gevestigd te FRONTSTREET #81 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 september 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MARIE B 
BIBEYRON/MARIE B. N.V.CORAIL 
HEALING CENTER voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET #79, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 29 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BLUE CARIBBEAN SXM 
N.V. voorheen gevestigd te MAHO PLAZA, 

LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ADORE BEAUTY 
PRODUCTS N.V. voorheen gevestigd te 
FRONT STREET, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 CROWN 
BOAT YARD N.V. voorheen gevestigd te 

JUANCO YRASQUIN BOULEVARD , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  20 september 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 H.E.C. 
BUCKET ENTERPRISES N.V.P/A DONALD C. 
CANNEGIETER voorheen gevestigd te 
BACKSTREET # 66, P.O.BOX 241, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 augustus 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BRASSERIE 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 

RHINE ROAD, LOWLANDS, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BACHLY ENTERPRISES 
N.V.DANIELLA'S COURTYARD voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 44, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 FORMULA 
TOURS B.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD # 26 , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 september 
2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 
ANTILLIAANS MAINTENANCE COMPANY 
N.V. voorheen gevestigd te BELLE PLAIN 
GARDEN 3, , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 30 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CATANESE SEBASTIANO 
voorheen gevestigd te MAHO VILLAGE Z/N, 

APT. 48, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 BETONBOUW 
CONSTRUCTION B.V. voorheen gevestigd te 
FRANSHALS STRAAT # 1, MADAM ESTATE, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.13 september 
2022, 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  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 FUN SPLASH 
B.V. voorheen gevestigd te JUANCHO 

YRAUSQUIN BLVD #2-C, , PHILIPSBURG , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  20 september 
2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 CARIBBEAN 
HANDLING & COMMERCE (SINT MAARTEN) 
N.V. voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE 
ROAD #11, CUL DE SAC, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EUGENIA JOSE DBA 
EUGENIA PRODUCTION voorheen gevestigd 

te SUNFLOWER ROAD #5, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  05 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CAP RETAIL N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET 44, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.13 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GLORY TEES B.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #9, , 

COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
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 SEA-CURE 

MARINE CONSTRUCTION N.V. voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD # 69, SIMPSON 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 30 

september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EUTOPIA EXPLORATION 
N.V. voorheen gevestigd te GARDEN ROAD # 

16, BETTY'S ESTATE, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  05 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DEFERENTIAL TRAVEL 
TOURS N.V. voorheen gevestigd te FRONT 
STREET 7, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan GOLDEN CITY  
FOODMARKET N.V. voorheen gevestigd te 

UNION ROAD #118, , COLE BAY , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  22 augustus 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
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 SITA 
INFORMATION NETWORKING COMPUTING 
B.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
#150,, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 PELICAN JACK'S N.V. 
voorheen gevestigd te POINT PIROUETTE 

VILLA 6 ,, LOWLANDS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  06 oktober 2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan DHIREN ENTERPRISES 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 5 
UNIT 14, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.13 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HOKIN FINISHING 
COMPANY NV voorheen gevestigd te UNION 

ROAD Z/N , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  22 augustus 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 DAMAS 
JEWELRY N.V. voorheen gevestigd te BACK 
STREET # 55, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 augustus 2022, 
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  
 

 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 47 
 
 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TUTTA PASTA N.V. DBA 
RISTORANTE TUTTA PASTA voorheen 

gevestigd te FAN CORAL ROAD # 17, 
BEACON HILL, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 

Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ELEMENTS OF ST. 
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 103, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.13 september 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HD SXM N.V voorheen 
gevestigd te AIRPORT ROAD 11 , SIMPSON 

BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  22 

juli 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 ADELE 

ANGELIQUE AURORE voorheen wonende te 
16 IMPASSE SILLA COTTON Z/N, 
RAMBAUD SAINT MARTIN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  14 september 2022, 
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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 COMBET 
DOLPHIN AVERNE voorheen wonende te 18 

RUE SANDY GROUND, 97150,  SAINT 
MARTIN FWI, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 september 2022, 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  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLANDERS DELINSIA  
DENISHA voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD # 49, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 10 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan NIJBROEK-SAHADEO 
NADIA NANCY voorheen wonende te SENTRY 

HILL ROAD 1, ST. PETERS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ALEXANDRE WENDY 
voorheen wonende te GENIP ROAD #89,, ST. 
PETERS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CONSTANZA, 
RAFAELINA voorheen wonende te 

SUCKERGARDEN RD. 119,  
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FLANDERS-RODRIQUEZ 
MAGALY voorheen wonende te SUCKER 
GARDEN ROAD 62 E, SUCKERGARDEN, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 10 

augustus 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 28 september 
2022, 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 PATRICIA 
AND VALENCIA voorheen wonende te FRONT 

STREET  #147, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2022, 
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  
 

 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 ANDERSON 
JOHN voorheen wonende te 15 KENDAL 
AVENUE 33 TORONTO ONTARIO M5RIL5, 
CANADA, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 COUDRIEU-
FRANCIQUE MARIE MAGUY voorheen 

wonende te BELLE PLAINE QUART D 
ORLEANS,  97150 IMPASSE DES CERISES 
SAINT MARTIN, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 30 september 2022, 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  
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan FORTIN FRANCINE 
voorheen wonende te EAGLE ROAD # 2, OVER 
THE BANK. ST.MAARTEN, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d 18 

augustus 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
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 PAWLOWSKI 
JOHN voorheen wonende te 22 DANIELE 

DRIVE, MIDDLE REGION, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  12 oktober 2022, 
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  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ANSANO ALCIRA DE 
LOURDES voorheen wonende te KUDU DRIVE 
# 9, CAY HILL, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  08 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CRANSTON MICHAEL 
DEMEITRO voorheen wonende te RHINE 

ROAD # 6,,  LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 september 
2022, 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 FRANCISCA 
DAFNIS WLADIMIR OMA voorheen wonende 
te WEST GROOT ST. JORIS # 177-B, 
MONTANA, WILLEMSTAD CURACAO, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d 28 september 

2022, 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  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan RADEMAKER, JANNIE 
HENDRIKA voorheen wonende te 

PARKETZUIDERHOUT APP 63, PRINS 
MAURTISLAAN 2, 2012 SP HAARLEM, 
NEDERLAND, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  06 oktober 2022, door de Ontvanger 
te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 

O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 ARRINDELL 
CHARLES MIGUEL voorheen wonende te 
ILLIDGE ROAD # 7, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  02 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 DAVID 
JULIEN ROMEO voorheen wonende te 23 

IMPASSE CARAMBOLE HAMEAU DU PONT,  
SAINT MARTIN FWI, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2022, 
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  
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 FREEDMAN-
PRESSNERLINDA KAY voorheen wonende te 
18 JANE ROAD,MARBLEHEAD 
MARBLEHEAD, U.S.A., thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d 14 september 2022, 

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  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REGAN-YOSHIDA 
HIROKO voorheen wonende te RHINEROAD 

5590, LOWLANDS, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  05 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 BATISTA ALFONSO 
voorheen wonende te OYSTER POND ROAD # 
13-A, OYSTER POND, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  26 september 2022, 

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  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 DAWSON 
JAMES & TERRI voorheen wonende te 211 

RIVER DRIVE TROUT VALLEY IL60013,  
U.S.A., thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 14 september 2022, 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  
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 GALLOS 
JULIEN GILLES NOEL voorheen wonende te 
24 AVENUE JOIE ET LUMIERE, ARGELES 
SUR MER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 14 september 2022, 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  
 
 

 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 13 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, O'Brien Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan REIPH, ANNEKE HELENA 
voorheen wonende te , PHILIPSBURG, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  06 oktober 

2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 
bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 
daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
O'Brien Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 30 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BEARDEN-
ROHANNANETTE MILDRED voorheen 
wonende te FRONT STREET Z/N, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  13 september 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 

Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE AZA FELIX CECILIO 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 

# 33,  SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d. 10 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 

Deurwaarder der belastingen  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 september 
2022, 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 GERALDO 
CONSEULO voorheen wonende te BACK 
STREET 158, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 12 september 2022, 

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  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 ROBLES 
JULIUS FREDERICK voorheen wonende te 

POPE CACTUS ROAD # 14, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 

elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 september 2022, 
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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan BEHRISCH-BEAUCHAMP 
KATHRYN voorheen wonende te RHINE ROAD 
40 LOWLANDS, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE BIQUE CHRISTAL 
SIMONETTA voorheen wonende te INDUSTRY 
DRIVE # 1,  SENTRY HILL, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 08 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 GLASGOW - 
BOYD JULIANA voorheen wonende te 15 LES 
BELLES FRENCH QUARTER F.W.I, SAINT 
MARTIN FWI, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 14 september 2022, 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  

 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 oktober 2022, 
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 SORIANO-
OVISPO LUIS DORIAM voorheen wonende te 
BAHAMAS DRIVE 3,, LOWER PRINCESS 

QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  10 augustus 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 
BERNABELLA, LORAINA voorheen wonende 
te BELLE PLAIN 18, , thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  30 september 2022, 

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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DE LAGRA CONZALEZ 
MARTIRE voorheen wonende te HYSSOP 
ROAD # 3,  SENTRY HILL, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 02 september 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GOMEZ KENNETH 
ROMIGIO voorheen wonende te MAHO 
VILLAGE # 34, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 05 september 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan SPEETJENS AREND JAN 
voorheen wonende te SPANISH FORT ROAD 
# 2, BELAIR, LITTLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BOESE TERESA ANNE 
voorheen wonende te RHINE ROAD 2, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 DEMMING 
KELVIN LYNDON voorheen wonende te 
DAVIS' DRIVE # 26,  MIDDLE REGION, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 02 

september 2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GOTTLIEB ROBERT 
RUSSELL voorheen wonende te RHINE ROAD 
BLDG 29-2B, LOWLANDS, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 27 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan STREEFLAND DANIEL 
voorheen wonende te FALCON DRIVE # 5, 
POINT BLANCHE, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  18 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 
binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 BROWN 
RAUL RADCLIFFE voorheen wonende te 157-
15236 36 A VENUE BRITISH COLOMBIA 
CANADA, , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  14 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 DI NATALE 
ARMANDO voorheen wonende te 150 W 56TH 
STREET,  NEW YORK U.S.A., thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 september 2022, 

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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 GRAHAM 
DONOVAN voorheen wonende te A. TH. 
ILLIDGE ROAD 208, LOWER PRINCESS 
QUARTER, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 30 september 2022, 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  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 SWARVING 
FLOYD LORENZO voorheen wonende te LOW 
ESTATE ROAD #109, BELVEDERE, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  02 september 

2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 06 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan BURGER REMCO 
MAARTEN voorheen wonende te ESCARGOT 
DRIVE 10, DAWN BEACH, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  16 februari 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 DJODJODIWONGSO, 
VERDRIK WAGIRAN voorheen wonende te 
BEAN CLAM ROAD # 3,  OYSTER POND, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 26 

september 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
David Antoine, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan GUMBS ANIBAL 
LORENZO voorheen wonende te FORT 
WILLEM ROAD # 3, FORT WILLEM, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 07 september 
2022, door de Ontvanger te St. Maarten, met 

bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan TRUONG JEAN LUC 
voorheen wonende te AMAZONE RD # 10, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 02 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CAMPBELL, OSWALD 
ANTONY voorheen wonende te 
SUCKERGARDEN ROAD # 9 APT 15, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  10 augustus 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 DORESTANT 
LOUINET voorheen wonende te ,  , thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 30 september 
2022, 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  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 GUMBS 

MICHEAL RUSSELL voorheen wonende te 180  
RUE DE NATIONALE  FRENCH QUARTER, 
SAINT MARTIN FWI, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 14 september 2022, 
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  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan VIALET ROLAND 
voorheen wonende te SOURSAP ROAD #22, 
ST. PETERS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  05 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan CASTRO PEREZ ISABEL 

voorheen wonende te MONTEVIDEO ROAD #1 
NAZARETH,, LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  11 
juli 2022, door de Ontvanger te St. Maarten, 
met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud 

daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan DOUGLAS ENID MAZIE 
voorheen wonende te NAZARETH ROAD # 11-
B,  NAZARETH, thans zonder bekende woon- 

of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 11 juli 2022, door de Ontvanger te St. 

Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 
de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan HEYWOOD NORDIA 

voorheen wonende te CHRISTOPHER 
MACCOW RD#19D, NAZARETH, LOWER 
PRINCESS QUARTER, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 25 juli 2022, door de 
Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 

twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 26 september 
2022, 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 WILLIAMS 
CYRIL EDMOND voorheen wonende te 
LAUGHINGBIRD ROAD #18, POINT 

BLANCHE, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  18 augustus 2022, 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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 

Sint Maarten. Bij exploit van 12 oktober 2022, 
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 CASTRO 

PHILBANT-ILLIDGE voorheen wonende te 
SUGAR APPLE ROAD #7, ST. PETERS, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  27 juli 2022, 
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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 DRAESNER 
CORINNE ANNETTE voorheen wonende te 
165 MARKET STREET , PORT ELGIN. 

CANADA,  , thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 14 september 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
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 
HILDEBRAND-SEAGLE, SUSAN voorheen 
wonende te FOREST DRIVE 101, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 26 september 2022, 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  

 
 

 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 11 oktober 2022, 
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 WILSON 
SIDNEY SYLVESTER voorheen wonende te 
CINNAMON CACTUS ROAD 36, 

SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  26 september 2022, 
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  
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 CHENAL 
JEAN-CLAUDE DANIEL voorheen wonende te 
23 RUE VICTOR MAU 33, SAINT MARTIN 
FWI, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  14 september 2022, 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 14 oktober 2022, 
waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Nadjesca Gumbs deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan EDOUARD JUDITH 
voorheen wonende te BLIJDEN'S DRIVE # 1,  
CUL DE SAC, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 02 september 2022, door de 

Ontvanger te St. Maarten, met bevel om binnen 
twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Nadjesca Gumbs, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 07 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan HODGE STEVE EMILE 
voorheen wonende te GOLDEN TREE DRIVE, 
BLDG. C, COLE BAY, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 24 augustus 2022, 
door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 

voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan ZIPPO JOSEPH voorheen 
wonende te RHINE ROAD # 278, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  09 augustus 2022, door de Ontvanger 

te St. Maarten, met bevel om binnen twee 
dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 29 augustus 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan CHIARONI VERONIQUE 
voorheen wonende te RHINE ROAD 9,, 
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 

 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 oktober 2022, 
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 EMMANUEL-
BUISSON ENIDE voorheen wonende te 
AMSTERDAM ROAD #10,  MADAM ESTATE, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 13 

september 2022, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 

der belastingen te St. Maarten op verzoek van 
de Ontvanger, aan MAULIEN LAURORE 
voorheen wonende te CH.MACCOW ROAD 21 
# 40, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d 25 juli 2022, 

door de Ontvanger te St. Maarten, met bevel om 

binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te 
voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  

 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 september 
2022, 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 CLIMENT 
CHRISTIAN voorheen wonende te 2510 
GALISBAY, SAINT MARTIN FWI, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  14 september 

2022, 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  

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 01 september 
2022, waarvan een afschrift is gelaten aan de 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie  op Sint 
Maarten, heb ik, Adolfo Pantophlet deurwaarder 
der belastingen te St. Maarten op verzoek van 

de Ontvanger, aan ESTEPHANE RONALD 
voorheen wonende te RHINE ROAD # 1,  
LOWLANDS, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 27 juli 2022, door de Ontvanger te St. 
Maarten, met bevel om binnen twee dagen aan 

de inhoud daarvan te voldoen. 
 
De deurwaarder voornoemd, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
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AANKONDIGING 
 

Bij exploot van 7e november 2022, 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 is, 
ten verzoeke van de openbare rechtspersoon 
HET LAND SINT MAARTEN (MINISTERIE 
VAN VROMI), zetelende in Sint Maarten, die 
voor deze zaak tot het uiteinde der executie 

domicilie kiest ten kantore van mij, 

deurwaarder, alsmede in de Soualiga Building, 
aan de C.A. Cannegieter Street # 26 te 
Philipsburg, ten kantore van Gibson & 
Associates en gemachtigd mr. R.F. Gibson Jr., 
ten laste van DE GEZAMELIJKE ERVEN VAN 
WIJLEN DE HEER LOUIS LEONORES 
DUZANSON, wonende in Sint Maarten  

BETEKEND: AANZEGGING 
DWANGSOMMEN,  beschikking dd. 14 
september 2021. 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 

 
 

 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg 

van Sint Maarten van de 3e oktober 2022, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen 
MOHAMMED, KALEEM, wonende op Sint 
Maarten en BISNAUTH, DONNELA ANN, 
wonende op Sint Maarten, partijen zijn met 
elkander gehuwd op 24 februari 2015 te 
Guyana. 

De deurwaarder, 
 
 Mark John Rabess  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

AANKONDIGING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 03 oktober 2022, 
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 MULLEN JESSE voorheen 
wonende te DAWN BEACH 38, OYSTER 

POND, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d 26 september 2022, 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  

 
 
 
 

PUBLIC ANNOUNCEMENT OF 

 
 “IJIDA HOLDING  N.V” 

 
IN LIQUIDATION 

 
By a Resolution dated August 10th, 2022, the 
Shareholders’ have decided to liquidate the 
entity IJIDA HOLDING  N.V. The final financial 

statements and plan of distribution of the 
remaining proceeds can be viewed at the 
domicile IJIDA HOLDING  N.V 
IJIDA HOLDING  N.V. chooses domicile at 
Bush Road 26, Cul de Sac, Sint Maarten.  
All creditors of the entity have thirty (30) days 
to object in writing by filing a petition at the 

Court of First Instance on Sint Maarten.  

 
The liquidators 
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PUBLIC ANNOUNCEMENT OF 

 

 “PRECIOUS TIME N.V” 

 
IN LIQUIDATION 

 
By a Resolution dated August 10th, 2022, the 

Shareholders’ have decided to liquidate the 
entity PRECIOUS TIME N.V. The final financial 
statements and plan of distribution of the 
remaining proceeds can be viewed at the 
domicile PRECIOUS TIME N.V 
PRECIOUS TIME N.V. chooses domicile at 
Mountain dove Road 25, Pointe Blanche, Sint 

Maarten.  
All creditors of the entity have thirty (30) days 
to object in writing by filing a petition at the 
Court of First Instance on Sint Maarten. 
 
The liquidators. 
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PROCLAMATIE 
Van 8 november 2022 

 
 
 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van de Gouverneur  
van Sint Maarten brengt Zijne Excellentie mr. Ajamu G. Baly, bij Koninklijk Besluit  
van 15 september 2022, nummer 022001964, benoemd tot Gouverneur van Sint Maarten, ter 
kennis van de ingezetenen, dat hij op tien oktober 
2022, in een Plechtige zitting van de Staten van Sint Maarten zijn ambt heeft aanvaard.  
 
 
 

                               Philipsburg, 8 november 2022 
     A. G. Baly 
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LANDSBESLUIT 

 

Van 21 October 2022 , no. LB-22/0274 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 
In overweging genomen hebbende: 

 
- dat de leden en de secretaris, alsmede hun plaatsvervangers bij het Besluit Bestuurscollege van het 

Eilandgebied Sint Maarten van 24 augustus 1996 ( nr. 1598) een schadeloosstelling genieten; 
- dat thans met de afkonding van de landsverordening huur (AB 2014, No.8), de schadeloosstelling bij 

landsbesluit vastgesteld dient te worden; 
- dat het wenselijk is om bij landsbesluit een aangepaste schadeloosstelling vast te stellen voor de 

werkzaamheden van de leden en de secretaris alsmede hun plaatsvervangers van de huurcommissie; 
 

Gelet op: 
- artikel 40 van de Staatsregeling van Sint Maarten; 
- de Comptabiliteitslandsverordening; 

- het Besluit Bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten van 24 augustus 1996 nr. 1598; 
- de artikelen 7: 253 en 7:256 van het Burgerlijk Wetboek; 

 
 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 
 
Artikel 1 
De schadeloosstelling aan de leden en de secretaris, alsmede aan hun plaatsvervangers van de huurcommissie 
op Sint Maarten voor hun werkzaamheden wordt als volgt vastgesteld: 

a. per geschatte woning per deelnemende taxateur à NAƒ 30,- 
b. per openbare zitting per deelnemend lid           à Naƒ 75,- 
c. per vergadering per deelnemend lid           à Naƒ 75,- 

 
Artikel 2 
Het Besluit Bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten van 24 augustus 1996, nr. 1598 met ingang 
van de datum van de dagtekening van dit landsbesluit in te trekken. 
 
Artikel 3  
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en werkt terug tot en met 1 
januari 2020. 

 
Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 
 Philipsburg, 21 october 2022 
 De Gouverneur van Sint Maarten, 
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,  
Milieu & Infrastructuur 

 
 
 

N° 2022/377 
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     No  2022/1326 
 

      

MINISTERIEEL BESLUIT   

 

van 20 oktober  2022 

  

DE MINISTER VAN TOERISME, ECONOMISCHE ZAKEN, VERKEER EN 

TELECOMMUNICATIE 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
dat artikel 4, tweede lid, van de Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de 
artikelen 3bis, derde en vijfde lid en 4, tweede lid, van de Loterijverordening regelt dat de trekkingen 
van loterijen plaatsvinden ten overstaan van een commissie;  
 

dat bij ministerieel besluit van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en 
Telecommunicatie  d.d. 17 juni 2022, no. 2022/676  de commissie voor de trekkingen van loterijen  is 
ingesteld en de leden hiervan aangewezen; 
 
dat in verband met het herhaald verzoek van een lid van de commissie om ontslag, het wenselijk is te 
voorzien in diens opvolging;  

HEEFT BESLOTEN 

 
Artikel 1 
 
1. Aan mevrouw Regine Stroud, geboren op 25 mei 1978 te Curaçao, wordt op diens verzoek ontslag 

verleend als lid van de commissie voor de trekking van loterijen, onder dankzegging voor de bewezen 
diensten. 

 
2. De heer René Guishard, geboren op 19 december 1974 te Saint Martin, aan te wijzen als lid van de 
commissie voor de trekking van loterijen.  
  
Artikel 2 
 
1.  Dit besluit wordt in de Landscourant geplaatst.  

2.  Dit besluit treedt in werking op 1 november 2022. 
 
         
       Philipsburg, 20 oktober 2022 
                            De Minister van Toerisme, Economische Zaken,  
       Verkeer en Telecommunicatie, a.i.   

 

 
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 dit besluit een beroepschrift ingediend worden 

bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 
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No. 513-22MB/JUS  

 
 

Decree of 

the Minister of Justice 

 

 
Considering: 
 

- That by Ministerial Decree of June 19, 2013, with number 04/2013, the Bureau of 
Telecommunications and Post St. Maarten were granted in total three (3) reserved parking 
spaces in front of the building at C.A. Cannegieter Street no. 15; 

- That by Ministerial Decree of September 19, 2022, with number 462-22MB/JUS, one (1) 

reserved parking space in front of the Charlotte Brookson Academy was erroneously granted to 
the Inspectorate of the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth (ECYS); 

- That both the Bureau of Telecommunication and Post and the Inspectorate od ECYS hold office 
in the building at C.A. Cannegieter Street no. 15; 

- That there is a shortage of parking spaces in the vicinity of aforementioned building; 
- That it is considered desirable and appropriate that the three parking spaces in front of the 

building at C.A. Cannegieter Street no. 15 are equally divided into one (1) reserved parking 

space for each entity holding office at this building and one (1) reserved parking space for the 
customers visiting these entities; 

- That this decision has a temporarily character and will be reviewed when an interministerial 

parking policy for the Philipsburg area is established; 
   
 
In view of:  

 

Article 2, paragraph 13, sub j, of the National Traffic Ordinance. 

 
 

 
DECIDES AND ORDERS: 

 
 

Article 1 
 

One (1) parking space with undersign will be reserved on the southern side of C.A. Cannegieter Street 

in front of building no. 15 for the Bureau of Telecommunication and Post St. Maarten from Monday to 

Friday from 07:00 hour until 17:00 hour; 
 

Article 2 
 
One (1) parking space with undersign will be reserved on the southern side of C.A. Cannegieter Street 

in front of building no. 15 for the Inspectorate of the Ministry of Education, Culture, Youth and Sport 
from Monday to Friday from 07:00 hour until 17:00 hour; 
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           Article 3 
 
One (1) parking space with undersign will be reserved for maximum 30 minutes for customers of the 
Bureau Telecommunication and Post and the Inspectorate of the Ministry of Education, Culture, Youth 
and Sport on the southern side of C.A. Cannegieter Street in front of building no. 15 from Monday to 

Friday from 07:00 hour until 17:00 hour; 
 
 

Article 4 
 
That the traffic measure defined under Articles 1-3 will be made known by placing a traffic sign in 

accordance with model 44 of the appendix of the Traffic Ordinance (A.B. 2015, no. 9); 
 
            

Article 5 

 
The designated parking spaces mentioned in Articles 1-3 must remain freely accessible for the general 
public outside the stipulated parking hours and cannot be blocked by parking barriers during office 

hours; 
 
 

Article 6 
 
The under Articles 1-3 defined traffic measure will go into effect as soon as the traffic signs mentioned 
in Article 4 have been placed by the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment and 

Infrastructure; 
 
 

Article 7 
 

The ministerial decrees of June 19, 2013, with number 04/2013, and September 19, 2022, with number 
462-22MB/JUS, are hereby revoked. 

 
 
 
 
Philipsburg, 14 oktober 2022 
THE MINISTER OF JUSTICE, 

Anna E. Richardson 

 

 

 
 
 
 
 

 
Natural or legal persons whose interests are directly affected by this Decision order may within six weeks after the 
date of this Decision, lodge an objection with the Minister of Justice or an appeal to the registry of the Court of First 

Instance. 
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460-22MB/JUS 

 
Beschikking van de Minister van Justitie 

 
Gelezen: 

 

Het verzoek, gedateerd op 25 juli 2022, van de heer S. Spadaro namens Maho Antillano Development 

Company N.V. en de heer B. Mingo namens Princess Juliana International Airport 

Exploitatiemaatschappij N.V. (verzoekers), voor het plaatsen van twee parkverkeerverbodsborden om 

toegankelijkheid voor noodhulpvoertuigen tot het terrein van “Air Traffic Control Tower” aan de Airport 

Boulevard te waarborgen. 

 

Overwegende: 

 

Dat het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur (VROMI) het verzoek hebben beoordeeld; 

 

Dat uit deze beoordeling is vast te komen staan dat geparkeerde voertuigen inderdaad een belemmering 

kunnen vormen voor de toegankelijkheid van noodhulpvoertuigen op het terrein van de Air Traffic 

Control Tower; 

 

Dat het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en openbare veiligheid derhalve wenselijk en 

aangewezen wordt geacht om een parkeerverbod zone te creëren rondom de toegangsweg tot de Air 

Traffic Control Tower; 

 

Gelet op: 

 

Artikelen 2, 18, 19 en 35 van de Wegenverkeersverordening. 

 
BESLUIT: 

 
In het belang van de verkeersveiligheid en openbare veiligheid, de hierna te vermelden 

verkeersborden te plaatsen aan de Airport Boulevard te Maho: 
 
Ter hoogte van de toegangsweg tot de Airport Traffic Control Tower: 2 parkeer-verbodsborden, model 
31.  

 
 
Philipsburg, 19 september 2022 

De Minister van Justitie,  
Anna E. Richardson 

 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven een bezwaarschrift indienen bij 

de Minister van Justitie of beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten. 
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No. 461-22MB/JUS 

 
Beschikking van de Minister van Justitie 

 
Gelezen: 

 

Het verzoek, gedateerd op 15 mei 2022, van mevrouw Beverly Mae Nisbeth (verzoeker), voor het nemen 

van maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten in residentiële gebieden zoals Isis Road; 

 

Overwegende: 

 

Dat het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 

Milieu en Infrastructuur (VROMI) het verzoek hebben beoordeeld; 

 

Dat uit deze beoordeling is vast te komen staan dat het plaatsen van verkeersdrempels zullen bijdragen 

aan de verkeersveiligheid op Isis Road; 

 

Dat het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid derhalve wenselijk en aangewezen wordt geacht om 

een tweetal verkeersdrempels en bijbehorende verkeersborden te plaatsen op Isis Road; 

 

Gelet op: 

 

Artikelen 4 en 12 van de Wegenverkeersverordening. 

 
BESLUIT: 

 
In het belang van de verkeersveiligheid de hierna te vermelden verkeersvertragende maatregelen en 

verkeersborden te plaatsen aan de Isis Road te Cul de Sac: 
 

1. Ter hoogte van kavel 511970 en kavel 3571991 een verkeersdrempel; 
 

2. 2 verkeersborden, model 66C, aan de linkerzijde van de weg ter aankondiging van de 
verkeersdrempels; 
 

3. 2 verkeersborden, model 66C, aan de rechterzijde van de weg ter aankondiging van de 
verkeersdrempels.  

 
 
Philipsburg, 19 september 2022 
De Minister van Justitie, 
Anna E. Richardson 

 

 
Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven een bezwaarschrift indienen bij 

de Minister van Justitie of beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten. 
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No. 464-22MB/JUS 

 
 

Beschikking van de Minister van Justitie 

 

Gelezen: 

 

Het verzoek, gedateerd op 27 mei 2021, van mevrouw E.P. Evans, namens het Belair Beach 

Hotel (verzoeker), voor het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats op Octavius L. 

Richardson Street in de nabijheid van padel tennis court; 

 

Overwegende: 

 

Dat het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) het verzoek hebben beoordeeld; 

 

Dat uit deze beoordeling is vast te komen staan dat de verzochte voetgangersoversteekplaats 

alleen kan worden aangelegd wanneer dit gepaard gaat met een aantal aanvullende 

maatregelen om de verkeersveiligheid omtrent de voetgangersoversteekplaats te kunnen 

verantwoorden; 

 

Dat het Belair Beach Hotel zich bereid heeft verklaard om hun bijdrage te leveren in het 

realiseren van deze noodzakelijke set van verkeersmaatregelen; 

 

Gelet op: 

 

Artikelen 2 en 4 van de Wegenverkeersverordening. 

 

BESLUIT: 
 

 

Een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Octavius L. Ricardson Street op circa 95 

meter noordelijk van de afrit naar het Belair Beach Hotel en dit gepaard te laten gaan met 

de volgende verkeersmaatregelen:  

 

1. Ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats een verkeersbord, model 72, aan de 

linker- en rechterzijde van de weg; 

 

2. Naar benadering 50 meter ten noorden van afrit naar het Belair Beach Hotel, aan de 

rechterzijde van de weg, een verkeersbord, model 72, met onderbord “na 50 meter”; 
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3. Naar benadering 150 meter ten noorden van de afrit naar het Belair Beach Hotel, 

aan de linkerzijde van de weg, een verkeersbord, model 72, met onderbord “na 50 

meter”; 

 

4. Led verlichting ingebouwd in het wegdek van de voetgangersoversteekplaats als 

actieve lichtmarkering om de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats en de 

voetgangers die gebruik maken van de oversteekplaats te vergroten.  

 
 
 
 

 

Philipsburg, 27 september 2022 

De Minister van Justitie,  

Anna E. Richardson 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ingevolge de Landsverordening Administratieve Rechtspraak kunnen de (rechts)personen die door deze beschikking rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, daartegen binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is gegeven een bezwaarschrift indienen bij 

de Minister van Justitie of beroep instellen bij het Gerecht in eerste Aanleg van Sint Maarten. 
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No. 293-22MB/JUS  

 
 

Decree of 

the Minister of Justice 
 
Having read: 

 
The request, dated February 1, 2022, from Dr. R.J.A. Arduin, on behalf of the property owners of C.A. 
Cannegieter Street #10 (applicant), for the placement of traffic signs for reserved parking in the 
vicinity of C.A. Cannegieter Street #10; 
 
Considering: 

 
- That the Charlotte Brookson Academy is currently located at C.A. Cannegieter Street #10; 
- That there is a shortage of parking spaces in the immediate vicinity of the abovementioned 

school; 
- That it is desirable for the accessibility of the school to reserve a number of parking spaces in 

close proximity to the entrance of the school for employees and (parents of) students of the 

Charlotte Brookson Academy; 
- That in the past the Ministry of General Affairs was located in the abovementioned building; 
- That at that time, by ministerial decree of February 5, 2014, three spaces for reserved parking 

were created for the Ministry of General Affairs; 

- That it is deemed desirable and necessary to now formally assign these three parking spaces 
to the Charlotte Brookson Academy; 

   
In view of:  

 

Article 2, paragraph 13, sub j, of the National Traffic Ordinance. 

 

DECIDES AND ORDERS: 
 

Article 1 
 

Three (3) parking spaces will be reserved on the northern side of C.A. Cannegieter Street in front of 
building no. 10 for the Charlotte Brookson Academy from Monday to Friday from 07:00 hour until 

18:00 hour; 
Article 2 

 

That the traffic measure defined under Article 1 will be made known by placing a traffic sign in 
accordance with model 44 of the appendix of the Traffic Ordinance (A.B. 2015, no. 9); 
 

Article 3 

 
The designated parking spaces mentioned in Article 1 must remain freely accessible for the general 
public outside the stipulated parking hours; 
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Article 4 

 
The under Article 1 defined traffic measure will go into effect as soon as the traffic signs mentioned in 
Article 2 have been placed by the Ministry of Public Housing, Spatial Planning, Environment and 

Infrastructure; 
Article 5 

 
The ministerial decree of February 5, 2014, with number 02/2014, is hereby revoked. 
 
 

 
 
 
Philipsburg, 08 juni 2022 

THE MINISTER OF JUSTICE, 

Anna E. Richardson 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Natural or legal persons whose interests are directly affected by this Decision order may within six weeks after the 
date of this Decision, lodge an objection with the Minister of Justice or an appeal to the registry of the Court of First 
Instance. 
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 22 september 2022, nummer 
WBN-CM 2022/4, 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, de 

Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;   
 
 
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 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 
 

paragraaf 1. Algemeen 
Uit de formulering van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN volgt dat toelating alleen van 
toepassing is op een vreemdeling. Dat betekent dat perioden waarin een optant of verzoeker 
Nederlander was, niet meetellen bij de berekening van de periode van toelating, en dat met een 
eventuele verkrijging van het Nederlanderschap de periode van toelating eindigt.   

 
Ingevolge dit artikellid betekent ‘toelating’ dat het bevoegde gezag uitdrukkelijk toestemming heeft 

gegeven aan een vreemdeling om in het Koninkrijk voor een langere periode te verblijven. Instemming 
door het bevoegde gezag houdt in dat een daartoe strekkend besluit van een bevoegde 
overheidsinstantie een vereiste is. Ingevolge artikel 7 van de LTU is de Minister van Justitie van Curaçao 
onderscheidenlijk van Sint Maarten het bevoegde bestuursorgaan om een verblijfsvergunning te 
verlenen dan wel te verlengen. 
Daarnaast kan de autoriteit die bevoegd is tot het verlenen van vergunningen tot verblijf of tijdelijk 

verblijf ook verklaringen op grond artikel 1 en 3 LTU afgeven (artikel 8, eerste lid, Toelatingsbesluit). 
Of en vanaf welk moment sprake is van toelating, is op zich een vreemdelingrechtelijke vraag. 
 
In het vreemdelingenrecht van Curaçao en van Sint Maarten geldt als hoofdregel dat een 
verblijfsvergunning wordt verleend met ingang van de datum waarop het bevoegd gezag een beslissing 
over de eerste aanvraag om een verblijfsvergunning c.q. verklaring van toelating van rechtswege heeft 
genomen en dit document heeft ondertekend. Op dat moment heeft de vreemdeling rechtmatig toelating 

gekregen tot Curaçao onderscheidenlijk tot Sint Maarten. Dat sprake is van toelating in Curaçao 

onderscheidenlijk in Sint Maarten dient door de vreemdeling te worden aangetoond aan de hand van 
een verblijfsdocument (te weten een verblijfsvergunning, een verklaring toelating van rechtswege of 
een verklaring dat de LTU niet van toepassing is) (artikelen 6, eerste lid, aanhef en onder f, en 31, 
eerste lid, aanhef en onder f, BVVN). Dit geldt ook voor alle minderjarige vreemdelingen die volgens de 
LTU ook in het bezit moeten zijn van een verblijfsdocument. Deze toelating werkt, anders dan in 
Nederland het geval is, in Curaçao onderscheidenlijk in Sint Maarten niet terug tot de datum van 

aanvraag. 
 
Ter verduidelijking wordt hierover het volgende opgemerkt. Verlenging van de geldigheidsduur van een 
verblijfsvergunning vindt plaats met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag de 
verblijfsvergunning heeft ondertekend en kan terugwerken tot de datum waarop de eerste vergunning 
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was verlopen. Dat hangt af van de volgende omstandigheden: 
Indien de vreemdeling tijdig, dat wil zeggen vóór de afloop van zijn verblijfsvergunning, c.q. zijn van 
rechtswege toelating verlenging c.q. omzetting heeft verzocht en het bevoegd gezag het verzoek 
inwilligt, is de vergunning c.q. omzetting in een vergunning (tijdelijk of tot verblijf) in aansluiting op de 
eerdere vergunning verleend. Er is geen verblijfsgat. 

Indien de vreemdeling niet tijdig om verlenging c.q omzetting van zijn van rechtswege toelating heeft 
gevraagd, dat wil zeggen pas na afloop van zijn verblijfsvergunning, c.q. van rechtswege toelating is de 
vergunning c.q. omzetting (in een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf) op zijn vroegst pas 
vanaf de datum van ondertekening door het bevoegd gezag verleend en dus niet in aansluiting op de 
eerdere vergunning. Dit betekent dat er een verblijfsgat is ontstaan. Door het bestuursorgaan dat beslist 
op de aanvraag om verlenging wordt hierop een uitzondering gemaakt indien de aanvraag niet tijdig is 

ingediend wegens omstandigheden die de vreemdeling niet zijn toe te rekenen. 
 
B 
Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

6-1-b. Toelichting ad artikel 6 eerste lid, aanhef en onder b 

Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een 

bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: de vreemdeling die in het 

Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba is geboren, aldaar gedurende een onafgebroken periode van tenminste 

drie jaren toelating en hoofdverblijf heeft en sedert zijn geboorte staatloos is.  

 

Een vreemdeling die de optieverklaring aflegt verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, 

bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

 hij in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geboren. Een geboorte aan boord van een in het Europese 

deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba te boek gesteld zeeschip of luchtvaartuig wordt gelijk gesteld met een 

geboorte in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zie de toelichting bij artikel 6, zevende lid, RWN); 

 hij onmiddellijk voorafgaande aan de bevestiging van de verkrijging een onafgebroken periode 

van drie jaren toelating en hoofdverblijf in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, 

Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft. Niet is vereist dat 

de optant was toegelaten op het tijdstip van zijn geboorte. Voor de berekening van de 

onafgebroken periode van toelating wordt verwezen naar paragraaf 1 van de toelichting bij 

artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Van toelating in Curaçao of Sint Maarten is sprake 

indien optant rechtmatig verblijf heeft op grond van artikelen 1, 3 en 6 LTU. De optant dient dit 

rechtmatige verblijf aan de hand van een verblijfsdocument aan te tonen. (Zie voor een uitleg 

van het begrip ‘toelating’ en de verblijfsdocumenten waarmee dat kan worden aangetoond de 

toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Zie voor een uitleg van het begrip 

‘hoofdverblijf’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder h, RWN); 

 de periode van drie jaren toelating en hoofdverblijf moet ‘onafgebroken’ zijn. In bedoelde 

periode mogen er dus geen zogenaamde ‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt tot 

een onderbreking van de termijn. (Voor de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 

2009 zie hierna.) Na de onderbreking begint opnieuw een termijn van drie jaar te lopen. Of 

wordt voldaan aan de vereiste periode van onafgebroken toelating zal de Gouverneur in veel 

gevallen kunnen afleiden uit het verblijfsdocument en de gegevens in het NAVAS (zonodig in 

combinatie met de vreemdelingenkaart). De Gouverneur zal de autoriteit of ambtenaar die 

toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie vragen een bericht omtrent 

toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent toelating moet worden 

gevraagd, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN; 

 hij vanaf zijn geboorte staatloos is (zie voor uitleg van het begrip ‘staatloos’ de toelichting bij 
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artikel 1, eerste lid, aanhef en onder f, RWN); 

 hij niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen (zie artikel 6, negende 

lid, RWN); 

 de bepalingen van artikel 2 RWN in acht zijn genomen (zie de toelichting bij artikel 2 RWN); en 

 het minderjarige kind dat op het moment van het afleggen van de verklaring zestien jaar of 

ouder is, zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring 

van verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). 

 

Uit de wettekst volgt dat zowel de meerderjarige als de minderjarige vreemdeling kan opteren op grond 

van het onderhavige artikellid. 

Ingevolge artikel 6, derde lid, aanhef en onder b van het Europees Verdrag inzake nationaliteit (Trb. 

1998, 149) kan een minderjarige die opteert op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN 

de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap niet worden geweigerd als er op grond van 

het gedrag van de optant ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de openbare orde, 

de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. 

Op grond van artikel 12 in samenhang met artikel 1, eerste en tweede lid, aanhef en onder c van het 

Verdrag van New York tot beperking der staatloosheid, van 30 augustus 1961 (Trb. 1967, 124) kan een 

meerderjarige die opteert op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN de bevestiging van 

de verkrijging van het Nederlanderschap alleen worden geweigerd indien optant is veroordeeld wegens 

een misdrijf tegen de nationale veiligheid dan wel wegens een ander misdrijf is veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van ten minste vijf jaar. 

 

Regeling 2009 m.b.t. gaten in de verblijfsrechtelijke historie  

Voor opties op grond van dit artikellid is een termijn van onafgebroken toelating vereist. Onderbrekingen 

in de verblijfsrechtelijke historie van deze optanten, de zgn. verblijfsgaten, zijn reden voor weigering 

van vaststelling van de optieverklaring. 

Gebleken is dat deze onderbrekingen in het verblijfsrecht veelal niet aan de optanten zijn toe te rekenen. 

Het zou onredelijk zijn de bevestiging van de optieverklaring van deze optanten zonder meer te 

weigeren. Daarom geldt voor optanten, ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat het 

geconstateerde verblijfsgat hen niet is toe te rekenen, de volgende regeling. 

Ten aanzien van optanten die na 1 april 2003 een optieverklaring hebben afgelegd, welke nog niet 

definitief is afgehandeld, en bij wie het geconstateerde gat in het vreemdelingrechtelijke verblijfsrecht 

geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode vóór 1 januari 2009, wordt als volgt gehandeld. 

In iedere zaak waarin bij de behandeling van een optieverklaring een gat in de verblijfsrechtelijke 

historie (dus een gat in de aanééngesloten verblijfsrechtelijke toelating) is geconstateerd door de 

bevoegde autoriteit in Curaçao of Sint Maarten, zal de Gouverneur hier nader onderzoek naar laten 

doen. 

Van dit onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt, dat vergezeld gaat van documentatie die de 

conclusie van het onderzoek onderbouwt. 

Het onderzoeksverslag wordt bij het Bericht omtrent Toelating (BOT) gevoegd en getekend door de 

Gouverneur. 

Het onderzoeksverslag in combinatie met het BOT is doorslaggevend voor het vaststellen of gedurende 

de onderzochte periode sprake is geweest van onafgebroken ‘toelating’ (verblijfsrecht) in Curaçao of 

Sint Maarten. 

 

Vormgeving uitkomst onderzoeksverslag  

Het onderzoeksverslag zal één van de volgende drie conclusies bevatten: 

1. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar te wijten aan de optant zelf en daarmee niet 

aanvaardbaar; dan wel 

2. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar verklaarbaar door de manier van administratieve 

afwikkeling van overheidszijde en daarmee aanvaardbaar; dan wel 

3. de oorzaak van het gat in het verblijfsrecht is onbekend, maar door de optant is aannemelijk 
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gemaakt dat hij/zij gedurende het gestelde gat in het verblijfsrecht onafgebroken in Curaçao of 

Sint Maarten heeft verbleven, en daardoor is het gat in het verblijfsrecht aanvaardbaar. Tot 

deze conclusie kan enkel worden gekomen indien het gat in het verblijfsrecht niet te verklaren 

is met hetgeen onder 1 of 2 staat vermeld, en indien vervolgonderzoek is verricht door de 

bevoegde autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten. Hierbij kunnen de volgende documenten van 

de optant worden gevraagd en van overheidszijde worden geverifieerd: 

 het reisdocument (met alle in- en uitreisstempels en/of visa over de te onderzoeken 

periode); 

 het aanvraagformulier (verlenging) vergunning tot (tijdelijk) verblijf; 

 de beslissing op een aanvraag om een vergunning tot verblijf; 

 het aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning; 

 de beslissing op een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning; 

 belastingaanslagen; 

 werkcontract en/of loonstrook; en/of 

 afschriften bankrekening; 

 etc. 

NB: Alleen een bewijs van inschrijving in de bevolkingsadministratie volstaat niet; dat geeft 

namelijk onvoldoende bewijs dat de optant inderdaad ‘aanwezig’ is geweest in Curaçao of Sint 

Maarten. 

 

Deze regeling heeft geen betrekking op zaken die al onherroepelijk zijn afgewezen. Dit betekent dat in 

het geval van een optieverklaring waarvan de bevestiging al is geweigerd, waartegen geen 

rechtsmiddelen zijn aangewend, er geen recht bestaat op een heroverweging van de afgewezen zaak. 

Nog openstaande in eerste aanleg afgelegde optieverklaringen, waarin een verblijfsgat wordt 

geconstateerd, worden door de Gouverneur aangevuld (‘herstel verzuim’) met een onderzoeksverslag. 

Nog openstaande bezwaarzaken tegen de weigering om de optieverklaring te bevestigen worden 

eveneens door de Gouverneur aangevuld met een onderzoeksverslag. 

Ook in nog openstaande beroepszaken terzake van optie wordt door de Gouverneur aan de bevoegde 

autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten om een onderzoek gevraagd. Wanneer het onderzoek oplevert 

dat het verblijfsgat de vreemdeling niet is aan te rekenen, wordt de beslissing in bezwaar ingetrokken 

en wordt, indien aan de overige voorwaarden voor optie wordt voldaan, het bezwaar gegrond verklaard. 

Een onderzoekverslag wordt – behoudens uitzonderingen – binnen twee maanden na het verzoek 

daartoe beschikbaar gesteld. 

Voor zaken waarin uitsluitend gaten in het verblijfsrecht voorkomen die gelegen zijn nà 1 januari 2009, 

geldt deze regeling niet. Voor deze datum is gekozen, omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat 

vanaf deze datum de vreemdelingrechtelijke registratie in Curaçao en Sint Maarten consistent is. 

 

Voorbeeld  

A is in Nederland geboren uit een Palestijnse ongehuwde vrouw. De vader van A is onbekend. A en zijn 
moeder staan in de BRP ingeschreven als zijnde ‘staatloos’. A is vijf jaar oud en is sinds zijn geboorte 
in Nederland. De aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (verblijfsdocument III) 
van de moeder van A is niet ingewilligd. Thans is zij daarover in een beroepsprocedure verwikkeld bij 
de rechtbank. Zowel de moeder van A als A zelf mogen de uitkomst van deze procedure in Nederland 

afwachten. Een ten behoeve van A afgelegde optieverklaring dient te worden geweigerd. Hij heeft 
weliswaar gedurende langer dan drie jaar hoofdverblijf in Nederland, maar hij is niet in Nederland 
toegelaten. De moeder van A wordt vervolgens door de rechter gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Aan de 
moeder van A wordt daarop, mede ten behoeve van A, alsnog een verblijfsvergunning asiel voor 
bepaalde tijd verleend. De verblijfsvergunning wordt echter niet met terugwerkende kracht verleend. 
Als A en zijn moeder in Nederland hun hoofdverblijf houden en zij verkrijgen -aansluitend op de eerdere 

vergunning -na drie jaar een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd (verblijfsdocument IV) kan 
wel met succes een optieverklaring ten behoeve van A worden afgelegd. A heeft dan drie jaar toelating 
en hoofdverblijf in Nederland. Uiteraard moet A op het moment van die optie en de bevestiging van de 
verkrijging van het Nederlanderschap nog wel in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. 
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C 
Paragraaf 2.1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 
 

paragraaf 2.1. Gezamenlijk gezag bij geboorte op grond van artikelen 1.253aa en 1:253sa 
BW1 
Geregistreerde partners krijgen naar Nederlands recht van rechtswege – dus zonder dat daar nog een 
procedure voor nodig is – gezamenlijk gezag over hun tijdens het geregistreerde partnerschap geboren 
kinderen, als er geen andere juridische ouder is. Van gezamenlijk gezag is sprake als een kind wordt 
geboren tijdens huwelijk of partnerschap van een man en een vrouw en tijdens het huwelijk of 

partnerschap van twee vrouwen, mits er geen man is die het kind tijdens de zwangerschap heeft erkend. 
Ook het gezamenlijk gezag dat van rechtswege bij de geboorte ontstaat, geeft onder de hierboven 
genoemde voorwaarden het optierecht van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, RWN. 

Voorbeeld 1  

Justin is het op Sint Maarten geboren kind uit de Jamaicaanse Bobby en de Jamaicaanse Jenny. Bij zijn 
geboorte heeft Justin uitsluitend de Jamaicaanse nationaliteit verkregen. Een half jaar na de geboorte 
van Justin wordt de echtscheiding tussen Bobby en Jenny uitgesproken. Jenny wordt door de rechter 

met het ouderlijk gezag belast. Jenny trouwt een half jaar nadien met de Nederlander Ralph. Zij voeden 
samen Justin op. Drie jaar nadat Jenny met het gezag over Justin is belast, dient zij samen met Ralph 
een verzoek in om gezamenlijk met het gezag over Justin te worden belast. Dit verzoek wordt door de 
rechter toegewezen. Na Justin 3 jaar te hebben opgevoed en verzorgd kan door de wettelijk 
vertegenwoordiger ten behoeve van Justin een optieverklaring worden afgelegd. Als voorwaarde geldt 
daarbij dat Justin op dat moment nog minderjarig moet zijn en geen hoofdverblijf in Jamaica mag 
hebben. Als Justin op het moment van de optieverklaring ouder is dan 16 jaar, geldt bovendien het 

openbare orde vereiste van artikel 6, vierde lid RWN. 

Voorbeeld 2  

Ernesto is het kind van de Peruaanse moeder Federica. Ernesto heeft geen juridische vader. Ernesto 
heeft uitsluitend de Peruaanse nationaliteit. Hij groeit sinds de geboorte op in het gezin van Federica en 
de vrouwelijke Nederlandse Angela, met wie Federica al voor de geboorte van Ernesto in Nederland 
geregistreerd partnerschap was aangegaan. Vanuit Nederland vertrekken Federica en Angela naar 
Curaçao. Ernesto wordt drie jaar ononderbroken door Federica en Angela verzorgd en opgevoed. Daarna 

kan ten behoeve van Ernesto een optieverklaring worden afgelegd. Als aanvullende voorwaarde geldt 
dat Ernesto op dat moment niet meerderjarig mag zijn en geen hoofdverblijf in Peru mag hebben. Als 
Ernesto op het moment van de optieverklaring ouder is dan 16 jaar, geldt bovendien het openbare orde 
vereiste van artikel 6, vierde lid RWN. 
 
D 

Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
6-1-e. Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e 
 

Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een 
bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: de meerderjarige vreemdeling 
die sedert het bereiken van de leeftijd van vier jaar toelating en hoofdverblijf heeft in het 

Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba.  
 
Een vreemdeling die een optieverklaring aflegt verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, 
bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN, als cumulatief: 

                                                           
1) Deze Nederlandse bepalingen komen niet voor in het BW van de Nederlandse Antillen.  
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● hij meerderjarig is. Hij moet dus ten minste achttien jaar zijn of voordien gehuwd zijn (geweest) 
(zie voor uitleg van het begrip ‘meerderjarig’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder b, RWN). Onder huwelijk wordt hier mede verstaan een in Nederland geregistreerd 
partnerschap of buiten Nederland geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 1, tweede 
lid, RWN; 

● hij sedert de leeftijd van vier jaar tot en met het moment van bevestiging van de verkrijging 
onafgebroken toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de 
berekening van de onafgebroken periode van toelating wordt verwezen naar paragraaf 1 van de 
toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Van toelating in Curaçao of Sint 
Maarten is sprake indien optant rechtmatig verblijf heeft op grond van de artikelen 1, 3 en 6 

LTU. Optant dient zijn rechtmatige verblijf aan de hand van een verblijfsdocument aan te tonen2. 
Of wordt voldaan aan het vereiste van onafgebroken toelating zal de Gouverneur afleiden uit 
het verblijfsdocument en de gegevens in het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie zoals 
die vermeld worden op een bericht omtrent toelating. De Gouverneur zal de autoriteit of 

ambtenaar die toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie verzoeken een 
bericht omtrent toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent toelating moet 
worden afgegeven, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder 

g, RWN (voor de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 2009 zie hieronder); 
● hij niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen (zie artikel 6, negende 

lid, RWN); 
● er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de 

openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Zie de toelichting bij artikel 
6, vierde lid, RWN; en 

● hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). 
 
Regeling 2009 m.b.t. gaten in de verblijfsrechtelijke historie  
Voor opties op grond van dit artikellid is een termijn van onafgebroken toelating vereist. Onderbrekingen 
in de verblijfsrechtelijke historie van deze optanten, de zgn. verblijfsgaten, zijn reden voor weigering 

van vaststelling van de optieverklaring. 
Gebleken is dat deze onderbrekingen in het verblijfsrecht veelal niet aan de betrokken vreemdelingen 

zijn toe te rekenen. Het zou onredelijk zijn de bevestiging van de optieverklaring van deze betrokkenen 
zonder meer te weigeren. Daarom geldt voor optanten, ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat 
het geconstateerde verblijfsgat hen niet is toe te rekenen, de volgende regeling. 
 
Ten aanzien van vreemdelingen die na 1 april 2003 een optieverklaring hebben afgelegd, welke nog niet 
definitief is afgehandeld, en bij wie het geconstateerde gat in het vreemdelingrechtelijke verblijfsrecht 

geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode vóór 1 januari 2009, wordt als volgt gehandeld. 
 
In iedere zaak waarin bij de behandeling van een optieverklaring een gat in de verblijfsrechtelijke 
historie (dus een gat in de aanééngesloten verblijfsrechtelijke toelating) is geconstateerd door de 
bevoegde autoriteit in Curaçao of Sint Maarten, zal de Gouverneur hier nader onderzoek naar laten 
doen. 
Van dit onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt, dat vergezeld gaat van documentatie die de 

conclusie van het onderzoek onderbouwt. 

Het onderzoeksverslag wordt bij het Bericht omtrent Toelating (BOT) gevoegd en getekend door de 
Gouverneur. 
Het onderzoeksverslag in combinatie met het BOT is doorslaggevend voor het vaststellen of gedurende 
de onderzochte periode sprake is geweest van onafgebroken ‘toelating’ (verblijfsrecht) in Curaçao of 
Sint Maarten. 

                                                           
2) Zie voor een uitleg van het begrip ‘toelating’ en de verblijfsdocumenten waarmee dat kan worden aangetoond de toelichting bij 
artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Zie voor een uitleg van het begrip ‘hoofdverblijf’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, 
aanhef en onder h, RWN. De periode van toelating en hoofdverblijf (van ten minste veertien jaren) moet ‘onafgebroken’ zijn. In deze 
periode mogen er derhalve geen zogenaamde ‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt tot een onderbreking van de termijn, 
waardoor niet meer met succes geopteerd kan worden op grond van dit artikellid.  
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Vormgeving uitkomst onderzoeksverslag  
Het onderzoeksverslag zal één van de volgende drie conclusies bevatten: 

1. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar te wijten aan de vreemdeling zelf en daarmee niet 
aanvaardbaar3; dan wel 

2. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar verklaarbaar door de manier van administratieve 
afwikkeling van overheidszijde en daarmee aanvaardbaar4; dan wel 

3. de oorzaak van het gat in het verblijfsrecht is onbekend, maar door de vreemdeling is 
aannemelijk gemaakt dat hij/zij gedurende het gestelde gat in het verblijfsrecht onafgebroken 
in Curaçao of Sint Maarten heeft verbleven, en daardoor is het gat in het verblijfsrecht 
aanvaardbaar. Tot deze conclusie kan enkel worden gekomen indien het gat in het verblijfsrecht 

niet te verklaren is met hetgeen onder 1 of 2 staat vermeld, en indien vervolgonderzoek is 
verricht door de bevoegde autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten. Hierbij kunnen de volgende 
documenten van de vreemdeling worden gevraagd en van overheidszijde worden geverifieerd: 

 het reisdocument (met alle in- en uitreisstempels en/of visa over de te onderzoeken 

periode); 

 het aanvraagformulier (verlenging) vergunning tot (tijdelijk) verblijf; 

 de beslissing omtrent een aanvraag; 

 het aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning; 

 de beslissing omtrent een aanvraag; 

 belastingaanslagen; 

 werkcontract en/of loonstrook; en/of 

 afschriften bankrekening; 

 etc. 

NB: Alleen een bewijs van inschrijving in de bevolkingsadministratie volstaat niet; dat geeft 

namelijk onvoldoende bewijs dat betrokkene inderdaad ‘aanwezig’ is geweest op het eiland. 

 
Deze regeling heeft geen betrekking op reeds onherroepelijk afgewezen zaken. Dit betekent dat in het 
geval van een reeds afgewezen optieverzoek, waartegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend, er geen 

recht bestaat op een heroverweging van de afgewezen zaak. 

Nog openstaande eerste aanleg optieverzoeken, waarin een verblijfsgat wordt geconstateerd,worden 
door de Gouverneur aangevuld (‘herstel verzuim’) met een onderzoeksverslag. 
Nog openstaande bezwaarzaken tegen afgewezen optieverzoeken worden eveneens door de Gouverneur 
aangevuld met een onderzoeksverslag. 
Ook in nog openstaande beroepszaken terzake van optie wordt door de Gouverneur aan de bevoegde 
autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten om een onderzoek gevraagd. Wanneer het onderzoek oplevert 
dat het verblijfsgat de vreemdeling niet is aan te rekenen, wordt de beslissing in bezwaar ingetrokken 

en wordt, indien aan de overige voorwaarden voor optie wordt voldaan, het bezwaar gegrond verklaard. 
Een onderzoekverslag wordt – behoudens uitzonderingen – binnen twee maanden na het verzoek 
daartoe beschikbaar gesteld. 
Voor zaken waarin uitsluitend gaten in het verblijfsrecht voorkomen die gelegen zijn nà 1 januari 2009, 
geldt deze regeling niet. Voor deze datum is gekozen, omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat 
vanaf deze datum de vreemdelingrechtelijke registratie in Curaçao en Sint Maarten consistent is. 
 

Voorbeeld  

De twintigjarige A, van Dominicaanse nationaliteit, heeft van haar tweede tot haar achttiende jaar in 
Curaçao gewoond. Zij was daar in het bezit van een vergunning tot verblijf bij moeder. Sindsdien woont 
zij in verband met haar studie medicijnen aan de Rijksuniversiteit Utrecht in Nederland. Zij is in het 
bezit van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd (verblijfsdocument I) in verband met het 
volgen van studie. Dit is een verblijfsrecht dat naar zijn aard tijdelijk is. A is van onbesproken gedrag. 

Zij kan bij de burgemeester van haar woonplaats opteren voor de Nederlandse nationaliteit. Immers, 
zij heeft sinds haar tweede jaar onafgebroken hoofdverblijf en toelating in het Koninkrijk gehad. Thans 

                                                           
3) De vreemdeling heeft bijvoorbeeld aantoonbaar door eigen schuld te laat een verlengingsverzoek ingediend.  
4) Onder deze categorie kan vallen: aantoonbaar niet-functioneren van het registratiesysteem in de gestelde periode, aantoonbaar 
onjuist invullen van het registratiesysteem in het individuele geval, etc.  
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heeft zij toelating in het Koninkrijksdeel waar zij hoofdverblijf heeft. Een verblijfsvergunning regulier 
voor bepaalde tijd voor studie is rechtmatig verblijf op grond van artikel 8, aanhef en onder a, Vw 2000. 
 
E 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 

te luiden: 
 
Paragraaf 1. Algemeen 
 
Een vreemdeling die een optieverklaring aflegt verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, 
bedoeld in artikel 6, derde RWN, als cumulatief: 

 hij meerderjarig is: hij moet dus ten minste achttien jaar zijn of voordien gehuwd zijn (geweest). 
(Zie voor uitleg van het begrip ’meerderjarige’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder b, RWN.) Onder huwelijk wordt hier mede verstaan een in Nederland of buiten Nederland 
geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN; 

 hij op enig moment in het bezit is geweest van de Nederlandse nationaliteit of de staat van 
Nederlands onderdaan-niet-Nederlander; 

 hij op het moment van de bevestiging van de verkrijging gedurende een jaar of langer toelating 

voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf in Curaçao of Sint Maarten heeft. Uit artikel 1, eerste lid, 
onder g, RWN, volgt dat het moet gaan om toelating als vreemdeling. En uit artikel 1, eerste 
lid, onder e, RWN volgt dat een vreemdeling niet (ook) Nederlander kan zijn. Voor de berekening 
van de termijn van onafgebroken toelating (waarbij de tijd dat iemand Nederlander is geweest 
niet meetelt) wordt verwezen naar paragraaf 1 van de toelichting op artikel 1, eerste lid, aanhef 

en onder g, RWN. Het begrip ‘toelating voor onbepaalde tijd’ houdt in dat de optant in het bezit 

moet zijn van een verblijfsrecht met een niet-tijdelijk karakter. Voor een nadere uitleg van dit 
begrip en de wijze waarop kan worden beoordeeld of aan dit vereiste wordt voldaan, wordt 
verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN én artikel 8, eerste 

lid, aanhef en onder b, RWN. Optant dient zijn rechtmatige verblijf aan de hand van een 
verblijfsdocument aan te tonen. Zie voor een uitleg van het begrip ‘hoofdverblijf’ de toelichting 
bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder h, RWN. De periode van een jaar toelating voor 

onbepaalde tijd en hoofdverblijf moet ‘onafgebroken’ zijn. In deze periode mogen er derhalve 
geen zogenaamde ‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt tot een onderbreking van 
de termijn. (Voor de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 2009 zie hieronder.) 

Na de onderbreking begint een nieuwe termijn van een jaar te lopen. Of wordt voldaan aan het 
vereiste van onafgebroken toelating zal de Gouverneur in veel gevallen kunnen afleiden uit het 
verblijfsdocument en de gegevens in het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie zoals die 
vermeld worden op een bericht omtrent toelating. De Gouverneur zal de autoriteit of ambtenaar 
die toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie verzoeken een bericht 
omtrent toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent toelating moet worden 
afgegeven, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN; 

 hij het Nederlanderschap niet heeft verloren door intrekking van het besluit waarbij het 
Nederlanderschap is verleend of verkregen, omdat hij na de totstandkoming van de naturalisatie 
of de optie niet al het mogelijke heeft gedaan om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen 
(artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d of e, RWN); 

 hij het Nederlanderschap niet heeft verloren door intrekking door onze Minister omdat hij dit 
Nederlanderschap vóór 1 april 2003 heeft verkregen door naturalisatie die berust op een door 

hem gegeven valse verklaring of bedrog dan wel op het verzwijgen van enig voor de naturalisatie 

relevant feit (artikel 14, eerste lid, RWN). De intrekking van het Nederlanderschap van een 
persoon op grond van artikel 14, eerste lid, RWN werkt niet verder terug dan tot 1 april 2003 
(artikel II, eerste lid, RRWN). Op grond van artikel II, tweede lid, RRWN wordt deze persoon 
voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN geacht niet het 
Nederlanderschap te hebben bezeten en kan dus op grond van dat artikellid niet opteren. Een 
persoon wiens Nederlanderschap op grond van artikel 14, eerste lid, RWN ná 1 april 2003 is 

ingetrokken, wordt – de intrekking heeft terugwerkende kracht tot het moment van verkrijging 
– eveneens geacht niet het Nederlanderschap te hebben bezeten. Ook die persoon kan niet 
opteren op grond van het onderhavige artikellid;  
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 er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de 
openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Zie hiervoor de toelichting 
bij artikel 6, vierde lid RWN en artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN; en 

 hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). 

 
F 
Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder g, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
6-1-g. Toelichting ad artikel 6 eerste lid, aanhef en onder g 
 

Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een 
bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: de vreemdeling die gedurende 
tenminste drie jaren de echtgenoot is van een Nederlander en gedurende een onafgebroken 
periode van tenminste vijftien jaren toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba.  
De hier bedoelde vreemdeling, die de optieverklaring in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aflegt, verkrijgt het 
Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

● hij gedurende minstens drie jaar de echtgenoot is van een en dezelfde Nederlander. De 
echtgenoot moet op het moment van de bevestiging van de verkrijging in het bezit zijn van de 
Nederlandse nationaliteit. Dat Nederlanderschap is niet vereist gedurende de gehele periode van 
drie jaar. Onder echtgenoot wordt tevens verstaan de partner in een in Nederland geregistreerd 
partnerschap of buiten Nederland geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 

RWN; 
● hij onmiddellijk voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging een ononderbroken periode 

van vijftien jaren toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Nederland. Voor 
de berekening van de onafgebroken periode van toelating wordt verwezen naar paragraaf 1 van 

de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Van toelating in Curaçao of Sint 
Maarten is sprake indien optant rechtmatig verblijf heeft op grond van artikelen 1, 3 en 6 LTU. 

Optant dient dit rechtmatige verblijf aan de hand van een verblijfsdocument aan te tonen5. De 
periode van vijftien jaren toelating en hoofdverblijf moet ‘onafgebroken’ zijn. In bedoelde periode 
mogen er derhalve geen zogenaamde ‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt tot een 
onderbreking van de termijn. Na de onderbreking begint opnieuw een termijn van vijftien jaren 
te lopen. (Voor de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 2009 zie hieronder.) Of 
wordt voldaan aan de vereiste periode van onafgebroken toelating zal de Gouverneur in veel 

gevallen kunnen afleiden uit het verblijfsdocument in combinatie met de gegevens in het NAVAS 
(zo nodig in combinatie met de vreemdelingenkaart). De Gouverneur zal de autoriteit of 
ambtenaar die toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie verzoeken een 
bericht omtrent toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent toelating moet 
worden afgegeven, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder 
g, RWN; 

● hij niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen (zie het negende 

artikellid); 

● er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de 
openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (zie de toelichting bij artikel 
6, vierde lid, RWN, alsmede de toelichting bij artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); en 

● hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). 

 

Met huwelijk wordt in dit geval bedoeld huwelijk respectievelijk in Nederland geregistreerd partnerschap 

                                                           
5) Zie voor een uitleg van het begrip ‘toelating’ en de verblijfsdocumenten waarmee dat kan worden aangetoond de toelichting bij 
artikel 1, eerste lid, aanhef en on der g, RWN. Zie voor een uitleg van het begrip ‘hoofdverblijf’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, 
aanhef en onder h, RWN.  
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in de zin van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Anders dan bij naturalisatie (zie artikel 8, tweede lid, 
RWN) wordt aan de optant niet de eis gesteld dat hij voorafgaand aan de optie en de bevestiging daarvan 
gedurende drie jaar onafgebroken moet hebben samengewoond met de Nederlandse echtgenoot 
respectievelijk geregistreerde partner. De plicht tot samenwoning vloeit namelijk niet meer voort uit het 
Nederlands Burgerlijk Wetboek en is ook niet in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h, RWN 

opgenomen. 
Het huwelijk zal in de meeste gevallen blijken uit de PIVA. Ook de Nederlandse nationaliteit van de 
echtgeno(o)t(e) zal over het algemeen blijken uit de basisadministratie van het land waar de optie wordt 
afgelegd. Is dit niet het geval, dan dient de optant de Nederlandse nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) 
aannemelijk te maken door het overleggen van een Nederlands paspoort of Nederlandse Europese 
identiteitskaart waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken. Een recentelijk (niet ouder dan zes 

maanden) afgegeven verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap of een uittreksel uit de 
PIVA van de woonplaats van de echtgeno(o)t(e) waaruit het Nederlanderschap van de echtgeno(o)t(e) 
blijkt, volstaat eveneens. 
N.B. Een buiten Nederland geregistreerd partnerschap of het al dan niet met een (notarieel) 

samenlevingscontract samenwonen met een Nederlander is niet gelijkgesteld aan een huwelijk. 
Het huwelijk met een en dezelfde Nederlander moet ononderbroken zijn. Als het huwelijk na een 
scheiding weer opnieuw wordt gesloten, dan vangt een nieuwe termijn van drie jaar aan. 

 
Regeling 2009 m.b.t. gaten in de verblijfsrechtelijke historie  
Voor opties op grond van dit artikellid is een termijn van onafgebroken toelating vereist. Onderbrekingen 
in de verblijfsrechtelijke historie van deze optanten, de zgn. verblijfsgaten, zijn reden voor weigering 
van vaststelling van de optieverklaring. 
Gebleken is dat deze onderbrekingen in het verblijfsrecht veelal niet aan de betrokken vreemdelingen 
zijn toe te rekenen. Het zou onredelijk zijn de bevestiging van de optieverklaring van deze betrokkenen 

zonder meer te weigeren. Daarom geldt voor optanten, ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat 
het geconstateerde verblijfsgat hen niet is toe te rekenen, de volgende regeling. 
Ten aanzien van vreemdelingen die na 1 april 2003 een optieverklaring hebben afgelegd, welke nog niet 
definitief is afgehandeld, en bij wie het geconstateerde gat in het vreemdelingrechtelijke verblijfsrecht 
geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode vóór 1 januari 2009, wordt als volgt gehandeld. 

In iedere zaak waarin bij de behandeling van een optieverklaring een gat in de verblijfsrechtelijke 
historie (dus een gat in de aanééngesloten verblijfsrechtelijke toelating) is geconstateerd door de 

bevoegde autoriteit in Curaçao of Sint Maarten, zal de Gouverneur hier nader onderzoek naar laten 
doen. 
Van dit onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt, dat vergezeld gaat van documentatie die de 
conclusie van het onderzoek onderbouwt. 
Het onderzoeksverslag wordt bij het Bericht omtrent Toelating (BOT) gevoegd en getekend door de 
Gouverneur. 

Het onderzoeksverslag in combinatie met het BOT is doorslaggevend voor het vaststellen of gedurende 
de onderzochte periode sprake is geweest van onafgebroken ‘toelating’ (verblijfsrecht) in Curaçao of 
Sint Maarten. 
 
Vormgeving uitkomst onderzoeksverslag  
Het onderzoeksverslag zal één van de volgende drie conclusies bevatten: 
1. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar te wijten aan de vreemdeling zelf en daarmee niet 

aanvaardbaar6; dan wel 

2. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar verklaarbaar door de manier van administratieve 
afwikkeling van overheidszijde en daarmee aanvaardbaar7; dan wel 

3. de oorzaak van het gat in het verblijfsrecht is onbekend, maar door de vreemdeling is 
aannemelijk gemaakt dat hij/zij gedurende het gestelde gat in het verblijfsrecht onafgebroken 
in Curaçao of Sint Maarten heeft verbleven, en daardoor is het gat in het verblijfsrecht 
aanvaardbaar. Tot deze conclusie kan enkel worden gekomen indien het gat in het verblijfsrecht 

niet te verklaren is met hetgeen onder 1 of 2 staat vermeld, en indien vervolgonderzoek is 

                                                           
6) De vreemdeling heeft bijvoorbeeld aantoonbaar door eigen schuld te laat een verlengingsverzoek ingediend.  
7) Onder deze categorie kan vallen: aantoonbaar niet-functioneren van het registratiesysteem in de gestelde periode, aantoonbaar 
onjuist invullen van het registratiesysteem in het individuele geval, etc.  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 88 
 

verricht door de bevoegde autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten. Hierbij kunnen de volgende 
documenten van de vreemdeling worden gevraagd en van overheidszijde worden geverifieerd: 
 
– het reisdocument (met alle in- en uitreisstempels en/of visa over de te onderzoeken periode); 
– het aanvraagformulier (verlenging) vergunning tot (tijdelijk) verblijf; 

– de beslissing omtrent een aanvraag; 
– het aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning; 
– de beslissing omtrent een aanvraag; 
– belastingaanslagen; 
– werkcontract en/of loonstrook; en/of 
– afschriften bankrekening; 

– etc. 
 NB: Alleen een bewijs van inschrijving in de bevolkingsadministratie volstaat niet; dat geeft 
namelijk onvoldoende bewijs dat betrokkene inderdaad ‘aanwezig’ is geweest op het eiland. 

 

Deze regeling heeft geen betrekking op reeds onherroepelijk afgewezen zaken. Dit betekent dat in het 
geval van een reeds afgewezen optieverzoek, waartegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend, er geen 
recht bestaat op een heroverweging van de afgewezen zaak. 

Nog openstaande eerste aanleg optieverzoeken, waarin een verblijfsgat wordt geconstateerd, worden 
door de Gouverneur aangevuld (‘herstel verzuim’) met een onderzoeksverslag. 
Nog openstaande bezwaarzaken tegen afgewezen optieverzoeken worden eveneens door de Gouverneur 
aangevuld met een onderzoeksverslag. 
Ook in nog openstaande beroepszaken terzake van optie wordt door de Gouverneur aan de bevoegde 
autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten om een onderzoek gevraagd. Wanneer het onderzoek oplevert 
dat het verblijfsgat de vreemdeling niet is aan te rekenen, wordt de beslissing in bezwaar ingetrokken 

en wordt, indien aan de overige voorwaarden voor optie wordt voldaan, het bezwaar gegrond verklaard. 
Een onderzoekverslag wordt – behoudens uitzonderingen – binnen twee maanden na het verzoek 
daartoe beschikbaar gesteld. 
Voor zaken waarin uitsluitend gaten in het verblijfsrecht voorkomen die gelegen zijn ná 1 januari 2009, 
geldt deze regeling niet. Voor deze datum is gekozen, omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat 

vanaf deze datum de vreemdelingrechtelijke registratie in Curaçao en Sint Maarten consistent is. 
 

Voorbeeld  
Het echtpaar Ramesh en Shanti, beiden van Indiase nationaliteit zijn in 1980 naar Sint Maarten 
gekomen. Om het jaar gaat Shanti voor drie maanden terug naar India voor familiebezoek. In 2002 
verkrijgt Ramesh de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie. Het verzoek van Shanti wordt niet 
ingewilligd omdat zij de Engelse taal (landstaal) onvoldoende beheerst. 
Shanti kan echter wel opteren voor het Nederlanderschap, omdat daarvoor geen eisen m.b.t. taal 

worden gesteld. Zij is immers (veel) langer dan drie jaar gehuwd met een persoon die inmiddels 
Nederlander is geworden. Dat Ramesh nog geen drie jaar Nederlander is, doet niet ter zake. Voorts 
heeft Shanti al langer dan vijftien jaar toelating en hoofdverblijf op Sint Maarten. Verblijf voor drie 
maanden buiten het Koninkrijk voor vakantie /familiebezoek geldt niet als onderbreking van het 
hoofdverblijf. Ook vormt zij op grond van haar gedrag geen gevaar voor de openbare orde. 
 
G 

Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 
6-1-h Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h 
De hier bedoelde vreemdeling, die de optieverklaring in het Europese deel van Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aflegt, verkrijgt het 
Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN, als cumulatief: 

 hij 65 jaar of ouder is. (Zie voor de bepaling van de leeftijd bij een onbekende geboortemaand 

en/of geboortedag de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder b, RWN); 
 hij onmiddellijk voorafgaand aan de bevestiging van de verkrijging een ononderbroken periode 

van vijftien jaren toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de 
berekening van de onafgebroken periode van toelating wordt verwezen naar paragraaf 1 van de 
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toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Van toelating in Curaçao of Sint 
Maarten is sprake indien optant rechtmatig verblijf heeft op grond van de artikelen 1, 3 en 6 
LTU. Optant dient dit rechtmatige verblijf aan de hand van een verblijfsdocument aan te tonen8. 
De periode van vijftien jaren toelating en hoofdverblijf moet ‘onafgebroken’ zijn. In bedoelde 
periode mogen er derhalve geen zogenaamde ‘verblijfsgaten’ voorkomen. Een verblijfsgat leidt 

tot een onderbreking van de termijn. Na de onderbreking begint opnieuw een termijn van vijftien 
jaren te lopen. (Voor de beoordeling van verblijfsgaten gelegen vóór 1 januari 2009 zie 
hieronder.) Of wordt voldaan aan de vereiste periode van onafgebroken toelating zal de 
Gouverneur in veel gevallen kunnen afleiden uit het verblijfsdocument in combinatie met de 
gegevens in NAVAS (zonodig in combinatie met de vreemdelingenkaart). De Gouverneur zal de 
autoriteit of ambtenaar die toegang heeft tot het NAVAS c.q. de vreemdelingenadministratie 

verzoeken een bericht omtrent toelating af te geven. Voor de wijze waarop een bericht omtrent 
toelating moet worden afgegeven, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, eerste lid, 
aanhef en onder g, RWN; 

 hij niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen. (Zie artikel 6, negende 

lid, RWN); 
 als er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor 

de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (zie hiervoor de toelichting 

bij artikel 6, vierde lid, RWN, alsmede artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); en 
 hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen (zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). 
 
Regeling 2009 m.b.t. gaten in de verblijfsrechtelijke historie  
Voor opties op grond van dit artikellid is een termijn van onafgebroken toelating vereist. Onderbrekingen 
in de verblijfsrechtelijke historie van deze optanten, de zgn. verblijfsgaten, zijn reden voor weigering 

van vaststelling van de optieverklaring. 
Gebleken is dat deze onderbrekingen in het verblijfsrecht veelal niet aan de betrokken vreemdelingen 
zijn toe te rekenen. Het zou onredelijk zijn de bevestiging van de optieverklaring van deze betrokkenen 
zonder meer te weigeren. Daarom geldt voor optanten, ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat 
het geconstateerde verblijfsgat hen niet is toe te rekenen, de volgende regeling. 

Ten aanzien van vreemdelingen die na 1 april 2003 een optieverklaring hebben afgelegd, welke nog niet 
definitief is afgehandeld, en bij wie het geconstateerde gat in het vreemdelingrechtelijke verblijfsrecht 

geheel of gedeeltelijk is gelegen in de periode vóór 1 januari 2009, wordt als volgt gehandeld. 
In iedere zaak waarin bij de behandeling van een optieverklaring een gat in de verblijfsrechtelijke 
historie (dus een gat in de aanééngesloten verblijfsrechtelijke toelating) is geconstateerd door de 
bevoegde autoriteit in Curaçao of Sint Maarten, zal de Gouverneur hier nader onderzoek naar laten 
doen. 
Van dit onderzoek wordt een onderzoeksverslag gemaakt, dat vergezeld gaat van documentatie die de 

conclusie van het onderzoek onderbouwt. 
Het onderzoeksverslag wordt bij het Bericht omtrent Toelating (BOT) gevoegd en getekend door de 
Gouverneur. 
Het onderzoeksverslag in combinatie met het BOT is doorslaggevend voor het vaststellen of gedurende 
de onderzochte periode sprake is geweest van onafgebroken ‘toelating’ (verblijfsrecht) in Curaçao of 
Sint Maarten. 
 

Vormgeving uitkomst onderzoeksverslag  

Het onderzoeksverslag zal één van de volgende drie conclusies bevatten: 
1. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar te wijten aan de vreemdeling zelf en daarmee niet 

aanvaardbaar9; dan wel 
2. het gat in het verblijfsrecht is aantoonbaar verklaarbaar door de manier van administratieve 

afwikkeling van overheidszijde en daarmee aanvaardbaar10; dan wel 

                                                           
8) Zie voor een uitleg van het begrip ‘toelating’ en de verblijfsdocumenten waarmee dat kan worden aangetoond de toelichting bij 
artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. Zie voor een uitleg van het begrip ‘hoofdverblijf’ de toelichting bij artikel 1, eerste lid, 
aanhef en onder h, RWN.  
9) De vreemdeling heeft bijvoorbeeld aantoonbaar door eigen schuld te laat een verlengingsverzoek ingediend.  
10) Onder deze categorie kan vallen: aantoonbaar niet-functioneren van het registratiesysteem in de gestelde periode, aantoonbaar 
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3. de oorzaak van het gat in het verblijfsrecht is onbekend, maar door de vreemdeling is 
aannemelijk gemaakt dat hij/zij gedurende het gestelde gat in het verblijfsrecht onafgebroken 
in Curaçao of Sint Maarten heeft verbleven, en daardoor is het gat in het verblijfsrecht 
aanvaardbaar. Tot deze conclusie kan enkel worden gekomen indien het gat in het verblijfsrecht 
niet te verklaren is met hetgeen onder 1 of 2 staat vermeld, en indien vervolgonderzoek is 

verricht door de bevoegde autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten. Hierbij kunnen de volgende 
documenten van de vreemdeling worden gevraagd en van overheidszijde worden geverifieerd: 
het reisdocument (met alle in- en uitreisstempels en/of visa over de te onderzoeken periode); 

 het aanvraagformulier (verlenging) vergunning tot (tijdelijk) verblijf; 
 de beslissing omtrent een aanvraag; 
 het aanvraagformulier tewerkstellingsvergunning; 

 de beslissing omtrent een aanvraag; 
 belastingaanslagen; 
 werkcontract en/of loonstrook; en/of 
 afschriften bankrekening; 

 etc. 
NB: Alleen een bewijs van inschrijving in de bevolkingsadministratie volstaat niet; dat geeft 
namelijk onvoldoende bewijs dat betrokkene inderdaad ‘aanwezig’ is geweest op het eiland. 

 
Deze regeling heeft geen betrekking op reeds onherroepelijk afgewezen zaken. Dit betekent dat in het 
geval van een reeds afgewezen optieverzoek, waartegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend, er geen 
recht bestaat op een heroverweging van de afgewezen zaak. 
Nog openstaande eerste aanleg optieverzoeken, waarin een verblijfsgat wordt geconstateerd, worden 
door de Gouverneur aangevuld (‘herstel verzuim’) met een onderzoeksverslag. 
Nog openstaande bezwaarzaken tegen afgewezen optieverzoeken worden eveneens door de Gouverneur 

aangevuld met een onderzoeksverslag. 
Ook in nog openstaande beroepszaken terzake van optie wordt door de Gouverneur aan de bevoegde 
autoriteiten in Curaçao of Sint Maarten om een onderzoek gevraagd. Wanneer het onderzoek oplevert 
dat het verblijfsgat de vreemdeling niet is aan te rekenen, wordt de beslissing in bezwaar ingetrokken 
en wordt, indien aan de overige voorwaarden voor optie wordt voldaan, het bezwaar gegrond verklaard. 

Een onderzoekverslag wordt – behoudens uitzonderingen – binnen twee maanden na het verzoek 
daartoe beschikbaar gesteld. 

Voor zaken waarin uitsluitend gaten in het verblijfsrecht voorkomen die gelegen zijn nà 1 januari 2009, 
geldt deze regeling niet. Voor deze datum is gekozen, omdat de verwachting gerechtvaardigd is dat 
vanaf deze datum de vreemdelingrechtelijke registratie in Curaçao en Sint Maarten consistent is. 
 
Voorbeeld  
Li heeft de Chinese nationaliteit en verblijft sinds zijn veertigste jaar onafgebroken op Sint Eustatius. 

Hij is altijd in het bezit geweest van een geldige vergunning tot verblijf. Inmiddels is hij 65 jaar. Hij is 
van onbesproken gedrag, maar spreekt in het geheel geen Engels (landstaal). De optieverklaring van Li 
ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit dient te worden bevestigd nu hij aan de terzake geldende 
voorwaarden voldoet. 

 
H 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 

 

paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, 
bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

– hij vóór 1 januari 1985 geboren is; 
– hij geboren is uit een vrouw die de Nederlandse nationaliteit bezat op de geboortedag van de 

                                                           
onjuist invullen van het registratiesysteem in het individuele geval, etc.  
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optant; 
– hij een (juridische) vader heeft, die niet-Nederlander was ten tijde van zijn geboorte; 
– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor 

de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid); 
– artikel 6, negende lid, RWN is van toepassing: de vreemdeling mag niet opteren als hij/zij ooit 

eerder door een optieverklaring de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen (en deze dus weer 
is kwijtgeraakt); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

I 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder j, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 

Een vreemdeling die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, 
bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

– hij vóór 1 januari 1985 geadopteerd is bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak binnen het 
Koninkrijk; 

– hij minderjarig was op het moment van de adoptieuitspraak in eerste aanleg en 
– zijn adoptiefmoeder de Nederlandse nationaliteit bezat op het moment dat de adoptieuitspraak 

onherroepelijk werd; 
– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing: er mag geen vermoeden bestaan van gevaar voor 

de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid); 

– artikel 6, negende lid, RWN is van toepassing: de vreemdeling mag niet opteren als hij/zij ooit 
eerder door een optieverklaring de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen (en deze dus weer 
is kwijtgeraakt); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

J 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 
 

Een vreemdeling (meerderjarig of minderjarig) die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het 
Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 
 

– de afstamming is bewezen; 
– zijn vader of moeder voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 

Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, of ingevolge artikel 6, eerste lid, onderdeel 

i of j, RWN had kunnen verkrijgen, als deze niet was overleden; 
– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder is: er mag geen 

vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid, 
RWN); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

 

Let op: in principe kan op grond van artikel 6, achtste lid, RWN een minderjarige delen in de optie van 
de persoon (ouder), bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i en j, RWN, indien hij toelating en 
hoofdverblijf heeft in een land van het Koninkrijk. 

K 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 92 
 
te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 
 
Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het 

Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 
 

– hij postnataal erkend is door een man voordat hij zeven jaar werd; 
– zijn vader (erkenner) voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 

Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, of ingevolge artikel 6, eerste lid, onderdeel 
i of j, RWN had kunnen verkrijgen, als deze niet was overleden;  

– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder is: er mag geen 
vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid, 
RWN); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

L 
Paragraaf 1/6-1-m Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, HRWN-CM wordt gewijzigd 
en komt te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 
 
Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het 

Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 
 

– hij als minderjarige van zeven jaar of ouder maar vóór zijn meerderjarigheid is erkend; 
– de erkenner de biologische vader is en dit is bewezen met DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit 

DNA-onderzoek vaderschap of met gerechtelijk bewijs van biologisch vaderschap; 
– zijn vader (erkenner) voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 

Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, of dat ingevolge artikel 6, eerste lid, aanhef 

en onder i of j, RWN had kunnen verkrijgen als deze niet was overleden; 
– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder is: er mag geen 

vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid, 
RWN); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

M 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 
te luiden: 
 

paragraaf 1. Algemeen 
 
Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het 
Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

 
– bij rechterlijke uitspraak vastgesteld is dat de optiegerechtigde onder artikel 6, eerste lid, aanhef 

en onder i of j, RWN zijn vader is; 

– hij minderjarig was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg; 
– zijn vader voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander 

is geworden door optie of naturalisatie, of dat ingevolge artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i 
of j, RWN had kunnen verkrijgen als deze niet was overleden;  

– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder is: er mag geen 
vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid, 
RWN); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
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verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

N 
Paragraaf 1/Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt 

te luiden: 
 
paragraaf 1. Algemeen 
 
Een vreemdeling (minderjarig of meerderjarig) die de optieverklaring aflegt, verkrijgt het 
Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief: 

 
– hij geadopteerd is bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak binnen het Koninkrijk; 
– hij minderjarig was op de dag van de adoptieuitspraak in eerste aanleg; 
– zijn adoptiefvader of adoptiefmoeder voldoet aan de voorwaarden in artikel 6, eerste lid, onder i 

of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, of dat ingevolge artikel 6, 

eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN had kunnen verkrijgen als deze niet was overleden; 
– artikel 6, vierde lid, RWN is van toepassing op de optant die 16 jaar en ouder is: er mag geen 

vermoeden bestaan van gevaar voor de openbare orde (zie daarvoor bij artikel 6, vierde lid, 
RWN); en 

– hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen. Zie toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN. 

O 
Het schema 'Schema wel/niet verplicht bereidverklaring en verklaring van verbondenheid  (artikel 6 lid 
2 en artikel 6 lid 8)' van paragraaf 2.2.4.1/Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd 
en komt te luiden: 
 
Schema wel/niet verplicht bereidverklaring en verklaring van verbondenheid  
(artikel 6 lid 2 en artikel 6 lid 8)  

Optanten die de bereidverklaring moeten invullen en ondertekenen 

Hoofdregel 

De vreemdeling 16 jaar of ouder verklaart zich bereid de verklaring van 
verbondenheid af te leggen en legt deze verklaring ook daadwerkelijk af tijdens de 
ceremonie (zie artikel 6 lid 2 RWN). Dit geldt zowel voor de vreemdeling die 
zelfstandig opteert als voor de vreemdeling die deelt in de optieverklaring op grond 
van artikel 6 lid 8 RWN. 

Uitzonderingen 

De vreemdeling van 16 jaar of ouder die opteert op grond van de 
overgangsregeling in artikel II, eerste lid, onder a, b of c van Stb. 2008, 270 hoeft 
geen bereidverklaring en geen verklaring van verbondenheid af te leggen. Dit geldt 

zowel voor de vreemdeling die zelfstandig opteert als voor de vreemdeling die deelt 

in de optieverklaring op grond van artikel 6 lid 8 RWN. 

De vreemdeling van 16 jaar of ouder die opteert op grond van artikel 6 lid 1, onder 
p RWN hoeft geen bereidverklaring en geen verklaring van verbondenheid af te 
leggen. Dit geldt zowel voor de vreemdeling die zelfstandig opteert als voor de 

vreemdeling die deelt in de optieverklaring op grond van artikel 6 lid 8 RWN. 
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De vreemdeling van 16 jaar of ouder die opteert op grond van artikel 28, lid 1 RWN 
hoeft geen bereidverklaring en geen verklaring van verbondenheid af te leggen. Dit 
geldt voor de vreemdeling die zelfstandig opteert. 

 
P 
Paragraaf 2.2.5.4/Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
paragraaf 2.2.5.4. In het verleden overgelegde buitenlandse akten 
Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld in geval van op goede gronden gerezen twijfel), wordt van 

overlegging van documenten afgezien indien deze in eerdere instantie reeds zijn overgelegd en verwerkt 
in de PIVA of in een akte van de burgerlijke stand in Curaçao en Sint Maarten. Hierbij geldt dat de 
verwerking van gegevens in de PIVA/burgerlijke stand moet hebben plaatsgevonden op basis van, indien 
nodig, gelegaliseerde documenten. 

Indien aanwijzing bestaat dat het gelegaliseerde document inhoudelijk onjuist is, beslist de behandelend 
ambtenaar aan de hand van de overige ter beschikking staande gegevens of verificatieonderzoek moet 
worden ingesteld van het document. 

 
Q 
Paragraaf 2.3.2/Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
Paragraaf 2.3.2. Ontvangstbevestiging 
 
Optieverklaringen worden voorzien van een datum en dienststempel (artikel 19, zesde lid, BVVN). 

Daarna wordt een kopie van de optieverklaring, als bewijs van ontvangst, aan de optant meegegeven 
(artikel 19, vierde lid, BVVN). Vervolgens dient binnen dertien weken na de in ontvangstneming van de 
optieverklaring te worden beslist of de optieverklaring al dan niet wordt bevestigd. Deze termijn kan 
éénmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd (artikel 6, vijfde lid, RWN). Een verlenging 
van de termijn kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de Gouverneur onderzoek wil laten verrichten 
ter verificatie van gegevens in het buitenland. Als de Gouverneur verlenging van de termijn noodzakelijk 

acht, deelt hij dit schriftelijk aan de optant mee. De Gouverneur is niet verplicht om de reden van de 
verlenging te vermelden. 
 
R 
Paragraaf 2.4.2.3/Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
Paragraaf 2.4.2.3. Geen gevaar voor de openbare orde, etc. 

Daarna onderzoekt de Gouverneur of er op grond van het gedrag van de minderjarige optant van zestien 
jaar of ouder, de meerderjarige optant of dat van zijn minderjarige kinderen van zestien jaar of ouder 
voor wie medeverkrijging van het Nederlanderschap wordt beoogd, ernstige vermoedens bestaan dat 
zij een gevaar opleveren voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk 
(artikel 10, tweede lid, BVVN). 
 
Dit onderzoek wordt verricht aan de hand van de door of namens de optant verstrekte gegevens, door 

de Gouverneur opgevraagde gegevens uit het register van de Justitiële documentatie en gegevens van 
de korpschef (NSIS). Op het moment van de bevestiging van de optieverklaring geldt dat uittreksels 

van de JDD niet ouder mogen zijn dan zes maanden (zie de toelichting bij artikel 6, vierde lid, RWN en 
artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN). 
 
Bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b RWN (als de optant minderjarig is) en 

artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d en k t/m p, RWN (als de optant op het moment van het afleggen 
van de optie de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt) blijft onderzoek naar de eventuele 
antecedenten van de optant achterwege. Er wordt ook geen onderzoek gedaan naar de eventuele 
antecedenten van minderjarige kinderen van wie het de bedoeling is dat zij delen in de optie en die op 
het moment van de optieverklaring de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 
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Bovendien onderzoekt de Gouverneur of de optant polygaam gehuwd is (zie toelichting bij artikel 6, 
vierde lid, RWN). 
 
S 
Toelichting ad artikel 6, negende lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 
6-9. Toelichting ad artikel 6, negende lid 
 
Wettekst:  
 
Aan de vreemdeling die te eniger tijd het Nederlanderschap door optie heeft verkregen, staat 

van de in het eerste lid genoemde mogelijkheden tot herkrijging van het Nederlanderschap 
door optie alleen die bedoeld onder f en p, open.  
 
De vreemdeling die de Nederlandse nationaliteit ooit door optie heeft verkregen en de Nederlandse 

nationaliteit vervolgens weer is verloren kan de Nederlandse nationaliteit slechts door optie herkrijgen 
op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f of p, RWN. Deze oud-Nederlander kan het 
Nederlanderschap dus niet herkrijgen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, b, c, d, e, 

g, h, i, j, k, l, m, n en o, RWN ook al voldoet hij wel aan de voorwaarden genoemd in deze subleden. 
Hiermee wordt met name voorkomen dat minderjarigen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder c en d, RWN die het Nederlanderschap door bevestiging van de optieverklaring hebben verkregen 
en daarna het Nederlanderschap hebben verloren op grond van artikel 16 RWN, in een gunstiger positie 
komen te verkeren dan de minderjarige oud-Nederlander die het Nederlanderschap van rechtswege 
heeft verkregen op grond van artikel 3, 4 of 5 RWN. 
 

T 
Toelichting ad artikel 7 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
Artikel 7 

1.Met inachtneming van de bepalingen van dit Hoofdstuk verlenen Wij op voordracht van 
Onze Minister het Nederlanderschap aan vreemdelingen die daarom verzoeken. 
 

2.Ten aanzien van hen die hun hoofdverblijf hebben in Aruba, Curaçao of Sint Maarten, 
adviseert Onze Minister van Justitie van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint 
Maarten, omtrent het verzoek. 
 
Verwijzingen  

RWN: artikelen 2; 8 t/m 13 en 21 

RRWN: artikel VII.2 
BNT: artikelen 2 t/m 5 
BON: artikel 8.1 
BVVN: artikelen 2 t/m 5; 31, 32, 45 t/m 50 en 73 
Awb: artikel 4:5 en hoofdstukken 6 t/m 8 
WRvS: artikelen 37 en 39 

Overgangsrecht  

Verzoeken ingediend vóór inwerkingtreding van de RRWN (1 april 2003)  

Sinds 1 april 2003 worden in artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN stringentere voorwaarden 
gesteld aan het verblijf en aan de inburgering voorafgaand aan de indiening van een verzoek om 
naturalisatie. Echter, van personen die vóór de inwerkingtreding van RRWN een verzoek om naturalisatie 
hebben ingediend, kan in redelijkheid niet worden verlangd dat zij voldoen aan deze stringentere 
voorwaarden. Artikel VII, tweede lid, RRWN bepaalt daarom dat de bepalingen van artikel 8, eerste lid, 
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aanhef en onder c en d, RWN niet gelden ten aanzien van verzoeken die zijn ingediend vóór 
inwerkingtreding van de RRWN. Met andere woorden, ten aanzien van verzoeken die vóór 1 april 2003 
zijn ingediend, geldt niet de voorwaarde van vijf jaar toelating en hoofdverblijf en evenmin het vereiste 
van het afleggen van de naturalisatietoets bedoeld in artikel 2 BNT. Op deze verzoeken blijft de 
oorspronkelijke tekst van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN van toepassing. 

Ten aanzien van deze oude verzoeken wordt de verblijfstermijn, inclusief het eventueel illegaal verblijf, 
dus beoordeeld aan de hand van een uittreksel uit de PIVA, zonodig aangevuld met door de verzoeker 
te overleggen bewijsstukken. De inburgering wordt bij oude verzoeken beoordeeld aan de hand van het 
inburgeringsgesprek in het eilandgebied. Verzoeken die zijn ingediend vóór 1 april 2003 kunnen ook ná 
1 april 2003 nog steeds worden aangehouden wegens onvoldoende beheersing van het Nederlands, het 
papiamento of de Engelse taal. Aanhouding vindt dan plaats op grond van artikel 9, vijfde lid juncto 

artikel 9, vierde lid, RWN (nieuw). Per 1 oktober 2007 is de naturalisatietoets ingevoerd (zie ook artikel 
8 lid 1 onder d). 
Ook artikel 73 BVVN bepaalt dat het BVVN niet van toepassing is op verzoeken om naturalisatie die zijn 
ingediend vóór 1 april 2003.Ten aanzien van oude verzoeken wordt dus géén overlegging verlangd van 

de volgende documenten: 

– bericht omtrent toelating; 
– verklaring van de verzoeker dat hij op rechtmatige wijze zijn verblijfstitel heeft verkregen (artikel 

31, vierde lid, BVVN); 
– Certificaat Naturalisatietoets (artikel 40, eerste lid, BVVN). 

 
Minderjarige kinderen  

Artikel VII RRWN voorziet niet in overgangsrecht voor minderjarige (mee te naturaliseren) kinderen. 
Artikel 11 RWN vereist dat minderjarige kinderen sedert het moment van de indiening van het verzoek 
tot medeverlening toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf binnen het Koninkrijk hebben, alsmede 

– indien zij bij de indiening van het verzoek de leeftijd van zestien jaar reeds hebben bereikt – dat zij 
gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaren onmiddellijk voorafgaand aan het 
verzoek toelating en hoofdverblijf binnen het Koninkrijk hebben. Minderjarige mee te naturaliseren 

kinderen zullen daarom bij ieder verzoek om naturalisatie, waarop na inwerkingtreding van de RRWN 
wordt beslist, moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden, ongeacht of de ouders het verzoek hebben 
ingediend vóór of ná de inwerkingtreding van de RRWN. 

Naturalisatietoets  

Tot 1 oktober 2007 gold in Curaçao en Sint Maarten uitsluiten artikel 1 en artikel 2, eerste lid van het 
Besluit Naturalisatietoets (BNT). Op 1 oktober 2007 is het BNT in Curaçao en Sint Maarten in zijn geheel 
in werking getreden. Ter uitvoering van het BNT is de Regeling naturalisatietoets Curacao respectievelijk 
Regeling naturalisatietoets Sint Maarten (voorheen: Regeling Naturalisatietoets Nederlandse Antillen) 
vastgesteld. Het voorgaande heeft tot gevolg dat verzoekers die op of na 1 oktober 2007 een verzoek 
om naturalisatie indienen, de naturalisatietoets moeten hebben gehaald (vergelijk artikel 7 BNT). Voor 

een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op artikel 8 lid 1 onder d RWN. 

Naturalisatieceremonie  

Vanaf 1 augustus 2008 treden de optiebevestiging en het naturalisatiebesluit in werking door de 
uitreiking ervan aan de betrokkene. Voor het naturalisatiebesluit dat op of na 1 augustus 2008 is 
vastgesteld, geldt dat dit wordt uitgereikt op de naturalisatieceremonie. Zie artikel II van het Besluit 
van 19 mei 2006, Staatsblad, 250, tot wijziging van het BvvN. Dit Besluit is per 1 augustus 2008 ook in 
werking getreden voor Curaçao en Sint Maarten (Besluit van 31 maart 2008, Staatsblad 2008, 102). 

Zie verder ook de bij Besluit van 10 april 2008 (Staatscourant 2008, 77) gewijzigde Regeling verkrijging 
en verlies Nederlanderschap (RvvN,) artikel 60b BvvN en hieronder paragraaf 3.13. 
‘Met ingang van 1 maart 2009 is de bereidheid om bij verkrijging van het Nederlanderschap een 
verklaring van verbondenheid af te leggen een nieuwe voorwaarde voor de verkrijging van het 
Nederlanderschap. In de regel moet tijdens de naturalisatieceremonie de naturalisandus die de 
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bereidverklaring gegeven heeft, de verklaring van verbondenheid afleggen voordat hem het uittreksel 
uit het besluit tot verlening van het Nederlanderschap wordt uitgereikt.11 )’ 

U 
Paragraaf 3.5.4/Toelichting ad artikel 7 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 

paragraaf 3.5.4. In het verleden overgelegde buitenlandse akten  
Indien reeds in het verleden gelegaliseerde documenten zijn overgelegd en verwerkt in de PIVA of in 
een akte van de burgerlijke stand in Curaçao en Sint Maarten, wordt afgezien van het wederom 
overleggen van dezelfde documenten. Echter, in geval van op goede gronden gerezen twijfel of indien 
na de verwerking van de gegevens de vereisten van legalisatie en verificatie zijn verscherpt, dienen 
opnieuw originele gelegaliseerde documenten te worden overgelegd. 

Indien aanwijzingen bestaan dat het gelegaliseerde document inhoudelijk onjuist is, beslist de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan de hand van de overige ter beschikking staande gegevens 
of verificatieonderzoek moet worden ingesteld van het document. 

 
V 
Paragraaf 3.4.3/Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN-CM wordt gewijzigd en 
komt te luiden: 

 
paragraaf 3.4.3. Niet-zelfstandigen (ofwel loontrekkenden) 

Als niet-zelfstandige wordt in dit verband aangemerkt een persoon die zijn inkomsten verwerft anders 
dan uit een bedrijf of een zelfstandig beroep. 

Inkomen  

In dit kader geldt als inkomen; het maandinkomen (van verzoeker en eventueel zijn (huwelijks)partner), 
inclusief de overhevelingstoeslag, na aftrek van de over het bruto inkomen verschuldigde belasting, 

sociale verzekeringspremies, pensioenpremies en vaste lasten (zoals maandelijkse uitgaven in verband 

met alimentatie ten behoeve van de gewezen partner en ten behoeve van de kinderen, premies van 
vrijwillige en eventuele verplichte verzekering tegen ziektekosten, premies krachtens de regeling 
ziekteverzekering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor Curaçao of Sint Maarten en de Algemene 
Verordening Bijzondere Ziektekosten, verhaalsbedragen in het kader van de genoten 
onderstanduitkeringen en eventuele andere bijzondere uitgaven die noodzakelijk ten laste van verzoeker 
komen. 

Alle regelmatig genoten inkomsten (zoals uit uitkering, arbeid of vroegere arbeid, alimentatie, verhuur 
van woon- of bedrijfsruimte) van verzoeker (en diens (huwelijks)partner) worden bij de berekening van 
het inkomen meegenomen. Inkomsten uit overwerk en provisie worden slechts in aanmerking genomen 
voorzover zij regelmatig worden genoten. Voor de vaststelling van inkomsten wordt uitgegaan van een 
periode van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop verzoeker verklaart niet bereid te zijn afstand 
te doen van de oorspronkelijke nationaliteit en daarbij een beroep doet op het lijden van substantieel 

financieel nadeel. Ingeval verzoeker een regelmatig doch variabel inkomen heeft (bijvoorbeeld 
uitzendkrachten, oproepkrachten) wordt het inkomen eveneens vastgesteld aan de hand van een 
periode van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop verzoeker de verklaring heeft afgegeven. 
Incidentele inkomsten zoals gratificaties en bonussen, worden niet bij de berekening betrokken. 

Voorts worden bij de vaststelling van het inkomen buiten beschouwing gelaten: 

– uitkeringen ingevolge de Kinderbijslag; 
– vakantie-uitkeringen; 

– allerlei vormen van huurtoeslag; 
– bijstand toegekend voor bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan (bijvoorbeeld voor 

kosten en voorzieningen op grond van de regeling ziekteverzekering van de Sociale 

                                                           
11) zie ook toelichting bij artikel 60b, derde lid, BVVN en artikel 2, vijfde lid, artikel 6, artikel 8, eerste lid, onder e, artikel 11 vierde 
en vijfde lid, artikel 23, artikel 26 en artikel 28 RWN  
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Verzekeringsbank (SVB); 
– inkomsten uit vermogen (met uitzondering van inkomsten uit verhuur van woon- of 

bedrijfsruimte); 
– voorlopige teruggave van belasting in verband met de eigen woning; 
– reis- en onkostenvergoeding indien deze onbelast wordt uitbetaald. 

 
Bij het bepalen van het inkomen wordt – met uitzondering van bovengenoemde gevallen waarbij een 
periode van drie maanden in aanmerking wordt genomen – uitgegaan van de hoogte van de inkomsten 
direct voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek om naturalisatie. Nadien 
opgetreden wijzigingen in het inkomen die met de daarvoor geëigende bewijsstukken zijn aangetoond, 
kunnen worden meegenomen bij de berekening. 

Voor het beantwoorden van de vraag of verzoeker een substantieel financieel nadeel lijdt, is het netto 
maandinkomen dus bepalend. 

Vermogen  

In dit kader geldt als vermogen: de waarde van de bezittingen, verminderd met de waarde van de 
schulden. 
Voor de vaststelling van het vermogen wordt uitgegaan van de toestand, zoals deze is op het tijdstip 
waarop de verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat de verzoeker niet bereid is afstand te doen van 

de oorspronkelijke nationaliteit wegens het lijden van substantieel financieel nadeel. Nadien opgetreden 
wijzigingen in het vermogen die met de daarvoor geëigende bewijsstukken zijn aangetoond, kunnen 
worden meegenomen bij de berekening. 
Voor de vaststelling van het vermogen worden niet in aanmerking genomen: 

– de waarde in vrij opgeleverde staat van de eigen woning die de verzoeker bewoont of, in geval 
van opheffing van de gezamenlijke huishouding, bewoond heeft, na aftrek van het nog niet 
afgeloste bedrag van de daarop gevestigde hypotheek of hypotheken, voorzover deze waarde 

minder dan Naf. 109.377,92 (met andere woorden, voor het in aanmerking te nemen vermogen 
in verband met de eigen woning geldt een vrijstelling van ten hoogste Naf. 109.377,92); 

– de waarde van vermogensbestanddelen die niet dan onder voor verzoeker onredelijk bezwarende 
of belastende voorwaarden te gelde kunnen worden gemaakt. 

 
W 
Toelichting ad artikel 9, derde lid, aanhef en onder b, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 
9-3-b. Toelichting ad artikel 9, derde lid, aanhef en onder b 

Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op de verzoeker die in Nederland, 
Aruba, Curaçao of Sint Maarten is geboren en daar ten tijde van het verzoek zijn hoofdverblijf 
heeft.  
De afstandsverplichting geldt niet voor de verzoeker die is geboren in Nederland, Curaçao en Sint 

Maarten of Aruba en daar ten tijde van het verzoek om naturalisatie zijn hoofdverblijf heeft. Verzoeker 
behoeft geen bereidheidsverklaring te ondertekenen. 

Voorbeeld  

Een verzoeker, burger van Bosnië-Herzegovina, is geboren in Aruba. Kort na zijn geboorte vertrekt hij 
met zijn ouders naar Australië. Na zijn meerderjarigheid vestigt hij zich in Nederland. Zodra hij aan de 
voorwaarden voor naturalisatie voldoet, dient hij een verzoek in. Van verzoeker wordt niet verlangd dat 
hij afstand doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Immers, hij is in Aruba geboren en heeft ten tijde 

van het indienen van zijn verzoek om naturalisatie hoofdverblijf in Nederland. 
 
X 
Paragraaf 3.4/Toelichting ad artikel 10 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
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paragraaf 3.4. Advies Minister van Justitie van Curaçao respectievelijk Sint Maarten (na 
overleg met de Minister van Onderwijs, Sport en Cultuur van Curaçao respectievelijk de 
Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Sport van Sint Maarten)  

Naast de toetsing zoals genoemd in paragraaf 3.2 zullen de Minister van Justitie en de Minister van 
Onderwijs, Jeugdzaken en Sport van Curaçao en Sint Maarten in het advies aan de volgende 

onderwerpen aandacht besteden: 

1. in het advies zal worden vermeld welke termijn ingevolge de regels van de nationale sportbond 
van het herkomstland geldt alvorens de betrokken sporter na nationaliteitswisseling mag 
uitkomen voor de staat waarvan hij de nationaliteit heeft verworven. Indien de betrokkene voor 
Nederland dan wel Curaçao en Sint Maarten wil uitkomen bij de Olympische Spelen vermeldt het 
advies de termijn van drie jaar die geldt ingevolge het Olympic Charter van het Internationaal 

Olympisch Comité; 

2. indien verkregen, is aan het advies een verklaring toegevoegd van hetzij: 
 
– de nationale sportbond van de staat waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit; 
– de Executive Board van het Internationaal Olympisch Comité, inhoudende dat na de 

verwerving van het Nederlanderschap de betrokkene ontheffing dan wel verkorting verkrijgt 
van de onder nummer 1 genoemde termijn van drie jaar. 

 Ontbreekt de verklaring, dan vermeldt het advies de reden daarvan; 
3. in het advies zal worden vermeld aan welk eerstvolgend internationaal concours of internationale 

sportwedstrijd de betrokkene op grond van zijn kwalificaties naar verwachting zal worden 
uitgezonden door een Nederlands-Antilliaanse nationale sportbond om voor Curaçao en Sint 
Maarten uit te komen; 

4. de Minister van Justitie van Curaçao en Sint Maarten ondertekent persoonlijk het advies aan de 
Minister van het Koninkrijk. 

 
Y 
11-alg/toelichting ad artikel 11 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 
11-alg. Toelichting algemeen 

Dit artikel bevat bepalingen met betrekking tot de medeverlening van het Nederlanderschap aan 
minderjarigen en jongvolwassenen en heeft mede ten doel de rechtspositie van minderjarige kinderen 

bij medeverlening van de Nederlandse nationaliteit vast te leggen. Zo is in de wet tot uitdrukking 
gebracht dat naarmate een kind ouder wordt, hij meer inspraak heeft in het al dan niet verkrijgen van 
de Nederlandse nationaliteit. 
 
Voorts zijn in dit artikel bepalingen opgenomen die het voor minderjarigen, die niet hebben gedeeld in 
de optie of naturalisatie van hun ouder(s), mogelijk maakt om op eenvoudige wijze zelfstandig het 

Nederlanderschap te verkrijgen. Deze minderjarigen kunnen sinds 1 april 2003 het Nederlanderschap 
verkrijgen door de bijzondere naturalisatieprocedure van artikel 11, vierde lid, RWN. 
 
Kinderen die tijdens de procedure meerderjarig zijn geworden kunnen onder voorwaarden de 
Nederlandse nationaliteit verkrijgen op grond van artikel 11, vijfde lid, RWN. Zie voor meer informatie 

over de situatie van voor 1 april 2003 voorafgaande teksten in de Handleiding. 
Uitsluitend de kinderen die in het koninklijk besluit zijn vermeld, zijn met de ouder(s) 

meegenaturaliseerd. Een kind dat ten onrechte in het koninklijk besluit is vermeld, omdat het – achteraf 
bezien – niet voldeed aan de vereisten voor medeverlening, bezit eveneens de Nederlandse nationaliteit. 
In dat geval kan worden overwogen om tot intrekking van het Nederlanderschap over te gaan op grond 
van artikel 14, eerste lid, RWN (zie de toelichting bij artikel 14, eerste lid, RWN). 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2, vierde lid, RWN wordt de wettelijk vertegenwoordiger of de andere 
ouder op zijn of haar verzoek in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over de 

medeverlening van het kind. De reden hiervoor is dat de wetgever wil voorkomen dat de rechtspositie 
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van het kind door de enkele wil van de naturaliserende ouder wordt gewijzigd (zie de toelichting bij 
artikel 2, vierde lid, RWN). 
 
Een kind jonger dan twaalf jaar wordt ingevolge artikel 2, vierde lid, RWN niet in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze omtrent de medeverlening naar voren te brengen. Een kind van twaalf tot zestien jaar 

kan, indien daar om wordt verzocht, een zienswijze hieromtrent naar voren brengen. Een kind dat ten 
tijde van de indiening van het verzoek om (mede)naturalisatie zestien jaar of ouder is, is in beginsel 
verplicht om in persoon te verklaren in te stemmen met de medeverlening (artikel 31, derde lid, BVVN 
in samenhang met artikel 3 BVVN) (zie hierover ook de uitgebreide toelichting bij artikel 2, tweede en 
vierde lid, RWN). 
 

Artikel 11 RWN bepaalt dat het kind voor wie (mede)naturalisatie wordt verzocht ‘toelating voor 
onbepaalde tijd en hoofdverblijf’ in het Koninkrijk moet hebben (deze vereisten gelden niet voor een 
kind als bedoeld in het zesde lid). Het begrip ‘toelating voor onbepaalde tijd’ wordt omschreven in artikel 
1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN (zie de toelichting bij dat artikel). Het begrip ‘hoofdverblijf’ wordt 

omschreven in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder h, RWN (zie de toelichting bij dat artikel). Alle 
minderjarige vreemdelingen –ook vreemdelingen jonger dan twaalf jaar – dienen in het bezit te zijn van 
een eigen verblijfsdocument. Bij de indiening van het verzoek om (mede)naturalisatie moet aan de hand 

van dat verblijfsdocument worden aangetoond dat het kind ‘toelating voor onbepaalde tijd’ in hier 
bedoelde zin heeft. Een kopie van het betreffende verblijfsdocument wordt door de Gouverneur met het 
advies verzonden naar de IND (zie ook de toelichting bij artikel 7 RWN). 
 
In het onderhavige artikel is niet bepaald dat de betreffende persoon de verplichting heeft afstand te 
doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Dit is in overeenstemming met het Verdrag van Straatsburg12 

), waaruit voortvloeit dat een minderjarige die de nationaliteit van een van zijn ouders verkrijgt, de 

oorspronkelijke nationaliteit behoudt. Personen die worden (mee)genaturaliseerd met toepassing van 
onderhavig artikel, behoeven dan ook geen afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit13 ). Dit 
laat onverlet dat de nationaliteitswetgeving van het land waarvan het kind tevens de nationaliteit bezit, 
kan bepalen dat deze nationaliteit verloren gaat als gevolg van de verkrijging van de Nederlandse 
nationaliteit. 

 
Voor minderjarige kinderen en jongvolwassenen die met toepassing van het onderhavige artikel worden 

(mee)genaturaliseerd geldt niet het inburgeringsvereiste. De naturalisatietoets behoeft dan ook niet te 
worden afgelegd. Zij hoeven evenmin afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. 
 
Voor de minderjarige naturalisandus die op het tijdstip waarop het verzoek om naturalisatie op grond 
van artikel 11, derde of vierde lid, RWN wordt ingediend zestien jaar of ouder is, geldt de verplichting 
tot bereidverklaring en het afleggen van de verklaring van verbondenheid.  

Indien een ouder heeft verzocht om medeverlening voor een minderjarige, terwijl de minderjarige niet 
voldoet aan de geldende voorwaarden, worden de personalia van het kind niet vermeld in het Koninklijk 
Besluit en wordt het verzoek om medeverlening van het kind schriftelijk afgewezen. Hetzelfde geldt 
uiteraard voor een zelfstandig verzoek op grond van artikel 11, vijfde lid, RWN. De afwijzende beslissing 
is een beschikking in de zin van de Awb, waartegen de gebruikelijke rechtsmiddelen kunnen worden 
aangewend (zie ook de toelichting bij artikel 7 RWN, paragraaf 3.11). 
 

In artikel 31 BVVN is aangegeven welke gegevens de verzoeker over zichzelf en over het (mede) te 

naturaliseren kind moet verstrekken. Als deze gegevens niet of onvoldoende worden verstrekt, zal Onze 
Minister, na inverzuimstelling, het verzoek afwijzen De afwijzende beslissing van Onze Minister is een 
beschikking waartegen op grond van de Awb rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. 
 
Z 
Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 

 

                                                           
12) Het Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag van Straatsburg betreffende de beperking van gevallen van meervoudige 
nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, is op 2 februari 1993 totstandgekomen.  
13) Zie ook Nota naar aanleiding van het verslag, TK 1998–1999, 25 891 (R 1609), nr. 5, p. 2  
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15-1-d. Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d 
 
Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren door intrekking door Onze 
Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan plaatsvinden, 
indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het 

mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.  
Van de verzoeker om naturalisatie wordt verlangd dat hij het mogelijke doet om zijn oorspronkelijke 
nationaliteit te verliezen dan wel zich bereid verklaart om na de totstandkoming van de naturalisatie het 
mogelijke te zullen doen om die nationaliteit te verliezen (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN). 
Dit is alleen anders indien iemand valt onder een van de uitzonderingscategorieën (zie de toelichting bij 
artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN). 

 
Een afstandsverklaring van de oorspronkelijke nationaliteit moet in beginsel gelegaliseerd zijn. Zonder 
legalisatie kan in beginsel geen waarde aan de afstandsverklaring worden gehecht. Alleen als uit 
algemene bronnen uit betreffende land blijkt dat dit land nooit overgaat tot legalisatie kan een 

afstandsverklaring worden geaccepteerd zonder legalisatie. Ook andere documenten afgegeven door de 
autoriteiten van het land van oorspronkelijke nationaliteit moeten in beginsel gelegaliseerd zijn, als met 
deze documenten wordt beoogd aan te tonen dat voldoende inspanningen zijn verricht op grond waarvan 

de IND de afstandsprocedure kan afsluiten.    
Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn opgesteld moeten in 
principe worden vertaald. De genaturaliseerde is zelf verantwoordelijk voor het laten vertalen van de 
door hem of haar ingebrachte documenten. Als uit een overgelegd document, dat niet vertaald is, niet 
valt af te leiden wat de inhoud van het stuk is, dan kan aan het document geen waarde voor wat betreft 
de afstandsprocedure worden toegekend.  
 

De IND kan geen contact opnemen met een buitenlandse ambassade om de voortgang van het 
afstandsverzoek van een betrokkene te bespreken, tenzij betrokkene hiertoe schriftelijk toestemming 
heeft gegeven. Als een ambassade op eigen initiatief informatie aanlevert bij de IND over een specifiek 
afstandsverzoek, dan moet de IND dat aan betrokkene overleggen, als deze informatie (mede) leidt tot 
intrekking van het Nederlanderschap. 

 
Als een afstandsplichtige die een afstandsverzoek heeft ingediend drie jaar nadat de afstandsprocedure 

is gestart nog geen bewijs van afstand heeft overgelegd, beoordeelt de IND of betrokkene al het nodige 
heeft gedaan om afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Hierbij zijn drie conclusies 
mogelijk: 
 

 Betrokkene heeft voldoende inspanning gepleegd om afstand te doen en er is geen voortgang 
meer te verwachten. In dat geval sluit de IND de openstaande afstandsprocedure af en stuurt 

hij betrokkene een brief, met de mededeling dat het Nederlanderschap niet wordt ingetrokken, 
maar dat betrokkene wel afstandsplichtig blijft. Als betrokkene nadien alsnog een 
afstandsverklaring overlegt, wordt deze op de gebruikelijke wijze verwerkt. Ook is het mogelijk 
dat betrokkene in deze situatie definitief wordt ontheven van de afstandsplicht, zie verder onder 
Ontheffing van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit na het Koninklijk 
Besluit. 

 Betrokkene heeft voldoende stappen ondernomen en er is nog voortgang te verwachten. In dat 

geval sluit de IND de procedure niet af en wordt gewacht op een bewijs van afstand. 

 Betrokkene heeft niet aangetoond dat hij al het mogelijke heeft gedaan om afstand te doen. In 
dat geval kan de IND overgaan tot intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is 
verleend. 

Intrekking van het Nederlanderschap  
 
Als de betrokkene, ondanks zijn eerdere verklaring bereid te zijn tot het doen van afstand van zijn 
oorspronkelijke nationaliteit, na totstandkoming van de naturalisatie heeft nagelaten al het mogelijke 
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te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, kan de IND overgaan tot intrekking van het 
Nederlanderschap. 
 
Het Nederlanderschap gaat verloren op de datum van intrekkingsbesluit. De hier bedoelde intrekking 
heeft – in tegenstelling tot de intrekking van artikel 14, eerste lid, RWN – geen terugwerkende kracht. 

Het intrekkingsbesluit kan ook verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben ten aanzien van de 
minderjarige kinderen die aanvankelijk zijn meegenaturaliseerd, en wel op grond van artikel 16, eerste 
lid, aanhef en onder d, RWN (zie de toelichting bij artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN). 
 
Gevolgen van de intrekking 
De IND deelt direct na intrekking van het Nederlanderschap aan betrokkene mee dat hij niet langer 

afstand hoeft te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. 
 
Zie voor de gevolgen van de intrekking voor bij de naturalisatie gewijzigde of vastgestelde namen, de 
toelichting bij artikel 14, eerste lid, RWN, paragraaf 5.3. 

 
Verzending, uitreiking en publicatie van het intrekkingsbesluit 
Ingevolge artikel 70, eerste lid, BvvN wordt een afschrift van het besluit tot intrekking gezonden aan de 

personen van wie het Nederlanderschap is ingetrokken, aan de autoriteit die het verzoek om 
naturalisatie in ontvangst heeft genomen, aan de autoriteit van de plaats waar de personen die het 
Nederlanderschap hebben verloren in de PIVA zijn ingeschreven en, zo nodig, aan andere betrokken 
instanties (artikel 70, eerste lid, BvvN). Artikel 66, tweede, derde en vierde lid, BvvN zijn daarbij van 
overeenkomstige toepassing, hetgeen betekent: 

 dat bij het bekend zijn van de woon- of verblijfplaats van de betrokken persoon het afschrift 
van het besluit wordt gezonden aan dat adres en bij het niet bekend zijn daarvan toezending 

geschiedt aan het laatst bekende adres (onder beide omstandigheden geschiedt de verzending 
aan de rechtstreeks betrokkene(n) aangetekend en met ontvangstbevestiging); 

 dat, als de IND dat noodzakelijk acht, uitreiking van het afschrift van het besluit plaatsvindt (zie 
de toelichting bij artikel 14, eerste lid, RWN); 

 dat, als de IND nodig acht, hij het besluit tot intrekking publiceert in een of meer lokale bladen 

van de vermoedelijke verblijfplaats van betrokkenen of in de Staatscourant, de Curaçaosche 
Courant, de Landscourant van Sint Maarten of de Landscourant van Aruba, al naar gelang de 

vermoedelijke verblijfplaats. 
 
Administratieve verwerking van het intrekkingsbesluit 
Wordt de Gouverneur door de IND in kennis gesteld van een besluit tot intrekking, dan bevordert hij 
dat: 

– het besluit tot intrekking wordt verwerkt in de PIVA; 

– de Nederlandse reisdocumenten die zijn uitgereikt aan betrokkene – en zijn eventuele kinderen 
die in het verlies hebben gedeeld (zie artikel 16 RWN) – overeenkomstig de Paspoortwet worden 
ingenomen; 

– De NTO (Nieuwe Toelatingsorganisatie op Curaçao) c.q. de IGS (Immigratie en 
grensbewakingsdienst op Sint Maarten) wordt ingelicht met betrekking tot de 
nationaliteitsmutatie(s); 

– betrokkenen worden verwezen naar de NTO c.q. de IGD, zulks in verband met het regelen van 

hun verblijfsrechtelijke positie; 

– in voorkomende gevallen de akten van de burgerlijke stand worden bijgewerkt (vergelijk ook 
artikel 70, tweede lid, BvvN). 

 
Feitelijk afstand van de oorspronkelijke nationaliteit voor datum intrekkingsbesluit 
De intrekking van het Nederlanderschap heeft geen rechtsgevolg als betrokkene tijdens de 
bezwaarprocedure of nadat de intrekking in rechte is vast komen te staan, aantoont dat hij afstand had 

gedaan van zijn oorspronkelijke nationaliteit voor de datum van het intrekkingsbesluit. Betrokkene is 
dan altijd Nederlander gebleven. Uit artikel 14, achtste lid, RWN volgt immers dat intrekking van het 
Nederlanderschap anders dan op grond van artikel 14, eerste lid, RWN, geen staatloosheid tot gevolg 
mag hebben.    
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Bezwaar tegen het intrekkingsbesluit 
Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap is een beschikking als bedoeld in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). De Awb is in het kader van de intrekking van toepassing ongeacht of de persoon 
in kwestie door tussenkomst van de burgemeester, de Gouverneur, de Gouverneur of een diplomatieke 
of consulaire post is genaturaliseerd, nu de beslissing tot intrekking zelf genomen wordt door de Minister 

van Justitie van het Koninkrijk. De persoon in kwestie kan tegen de beschikking bezwaar maken doch 
dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, dan zal het 
intrekkingsbesluit worden herroepen. De herroeping werkt terug tot de datum van het 
intrekkingsbesluit. Hierdoor wordt betrokkene geacht nimmer het Nederlanderschap door intrekking te 
hebben verloren. Bij een ongegrond bezwaar is beroep mogelijk bij de rechtbank Den Haag, sector 
Bestuursrecht. 

Mocht betrokkene na ingesteld bezwaar c.q. beroep alsnog moeten worden aangemerkt als Nederlander, 
wordt de Gouverneur wederom door de IND in kennis gesteld. 
 
Afstand tijdens bezwaarprocedure maar na intrekking van het Nederlanderschap 

Als betrokkene tijdens de bezwaarprocedure aantoont dat hij afstand heeft gedaan na de datum van het 
intrekkingsbesluit, kan de IND besluiten het bezwaar tegen de intrekking gegrond te verklaren. Ook kan 
de IND in de bezwaarprocedure besluiten betrokkene alsnog meer tijd te geven om afstand te doen als 

tijdens die procedure is gebleken dat betrokkene door omstandigheden niet al het mogelijke heeft 
kunnen doen om afstand te doen en de IND daar eerder niet van wist. 
 
Ontheffing van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit na het Koninklijk Besluit 
De systematiek van de RWN staat er niet aan in de weg dat de IND, na verlening van het 
Nederlanderschap, de genaturaliseerde die in beginsel afstandsplichtig is, alsnog ontheft van de 
afstandsplicht.14 Dat betekent dat een (expliciet of impliciet) verzoek om ontheven te worden van de 

afstandsplicht nadat het Nederlanderschap is verleend, aangemerkt moet worden als een aanvraag in 
de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb en dat daarop een besluit in de zin van die bepaling dient te 
worden genomen. Deze beoordeling wordt neergelegd in een beschikking, waartegen rechtsmiddelen 
(bezwaar, beroep en hoger beroep) kunnen worden aangewend. Is het verzoek om ontheffing niet of 
onvoldoende duidelijk gemotiveerd, dan wordt herstelverzuim geboden. 

 
Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek om ontheffing is dat na de verlening of verkrijging van 

het Nederlanderschap in beginsel niet meer met succes een beroep kan worden gedaan op één van de 
uitzonderingcategorieën, die zijn geformuleerd voor de nadere uitvoering van artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder b RWN en zijn vastgelegd in artikel 6 RvvN. Op dit uitgangspunt bestaan enkele uitzonderingen. 
 
Ontheffing van de afstandsplicht kan in ieder geval wel aan de orde zijn als: 

 na het KB blijkt dat op betrokkene een van de vrijstellingsgronden van artikel 9, derde lid RWN 

van toepassing was op de datum van het KB.  
 na het KB na jaren van pogingen van betrokkene om afstand te doen, gebleken is dat de 

betreffende autoriteiten daar niet aan meewerken (zie artikel 58, derde lid jo artikel 60 BvvN); 
of 

 na het KB de wetgeving van het land van de oorspronkelijke nationaliteit is gewijzigd, waardoor 
betrokkene na het KB alsnog voldoet aan het gestelde in artikel 6, eerste lid onder a of b, RvvN. 

 

Een verzoek om ontheffing van de afstandsverplichting wordt in beginsel geweigerd als betrokkene 

daarvoor ten aanzien van één van de bestaande beleidsmatige uitzonderingcategorieën van artikel 9, 
eerste lid, aanhef en onder b RWN feiten en/of omstandigheden aanvoert die hij ook al voor de 
naturalisatiedatum had kunnen weten of zich had kunnen realiseren. Ook gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden of gewijzigde omstandigheden in het land van de andere nationaliteit (niet zijnde 
gewijzigde regels of praktijken ten aanzien van het doen van afstand) na verkrijging van het 
Nederlanderschap kunnen in beginsel niet leiden tot ontheffing van de afstandsverplichting. 

 

                                                           
14 Raad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:336 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:336
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In gevallen waarin sprake is van uitzonderlijke omstandigheden kan de IND betrokkene op grond van 
artikel 60 BvvN ontheffen van de afstandsplicht. 
Van uitzonderlijke omstandigheden is, bijvoorbeeld, geen sprake als betrokkene zich beroept op 
gevolgen van het doen van afstand die zich bevinden in de sfeer van het verliezen van een baan, het 
moeten verhuizen, het niet op vakantie kunnen gaan in het land van de andere nationaliteit, het 

mislopen van een erfenis waar hij na verkrijging van het Nederlanderschap recht op heeft gekregen, of 
het feit dat de kinderen van betrokkene de betreffende nationaliteit ook verliezen.   
 
Het indienen van een verzoek om ontheffing, schort de lopende afstandsprocedure niet op. De voor die 
procedure gangbare termijnen blijven in beginsel van kracht. Indien positief wordt beslist op het verzoek 
tot ontheffing, wordt de lopende afstandsprocedure gelijktijdig afgerond. 

Indien het verzoek om alsnog ontheven te worden van de afstandsplicht wordt afgewezen, dan wijst de 
IND betrokkene er in het besluit op dat hij of zij nog steeds afstandsplichtig is. Tevens wordt in het 
besluit verzocht om binnen 4 weken aan te geven of betrokkene van plan is gehoor te geven aan de 
afstandsverplichting. Geeft betrokkene aan dat hij of zij de afstandsverplichting nakomt, dan gelden in 

beginsel de normale termijnen voor de onderliggende procedure. Eventueel kan op basis van een 
gemotiveerd verzoek uitstel worden verleend voor het doen van afstand. 
In het geval verzoeker aangeeft de afstandsverplichting niet na te zullen komen, of niet reageert, kan 

in beginsel meteen worden overgegaan tot het uitbrengen van een voornemen tot intrekking van het 
Nederlanderschap. 
 
AA 
Toelichting ad artikel 22, tweede lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
22-2.Toelichting ad artikel 22, tweede lid  

De Ministers van Justitie van Curaçao en Sint Maarten en van Aruba houden een openbaar 
register van de in het eerste lid bedoelde akten welke betrekking hebben op personen die in 
hun land woonachtig zijn.  
 

Ten aanzien van personen woonachtig in Curaçao en Sint Maarten berusten de optieregisters bij: 
Bonaire  
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen 

Boulevard Julio A. Abraham 1 
Kralendijk, Bonaire 
 
Curaçao  
Kranshi (BS B& V), Roodeweg 42 (O) 
Willemstad, Curaçao 

 
Saba  
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Saba (Census Office) 
The Bottom, Saba 
 
Sint Eustatius  
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Sint Eustatius (Census Office), Princessgarden z/n 

Sint Eustatius 
 
Sint Maarten  
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen (Census Office) Soualiga Road 6, Pondfill 
Philipsburg, Sint Maarten 
 
Het register met verleningen wordt gehouden door: Documentaire Informatievoorziening, Fort 

Amsterdam 15, Willemstad, Curaçao. 
Curaçao en Sint Maarten en Aruba hebben eveneens een openbaar register, waarin ten aanzien van de 
aldaar wonende personen dezelfde gegevens worden bijgehouden als die genoemd in artikel 22, 
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eerste lid, RWN. De in deze bepaling bedoelde registers zijn dus zowel in Curaçao en Sint Maarten 
respectievelijk Aruba, als bij de IND in Rijswijk, Nederland aanwezig. Voor wat betreft de in Curaçao 
en Sint Maarten respectievelijk in Aruba uitgebrachte optieverklaringen volgt dit ook uit artikel 18, 
eerste lid, BVVN en artikel 24, eerste lid, BVVN. 
 

AB 
Toelichting ad artikel 27, tweede lid, HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden: 
 
27-2. Toelichting ad artikel 27, tweede lid 

Artikel 3, derde lid, als gewijzigd bij de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het 

verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), is alleen van toepassing op kinderen geboren 
na de datum van inwerkingtreding van die Rijkswet.  
Artikel 3, derde lid, RWN is gewijzigd bij de inwerkingtreding van de RRWN op 1 april 2003. De oude 

redactie van artikel 3, derde lid, RWN luidde: 
‘Nederlander is het kind van een ten tijde van zijn geboorte in Nederland, de Nederlandse 
Antillen of Aruba wonende vader of moeder die zelf geboren is uit een in één van die landen 
wonende moeder.’  

Sedert 1 april 2003 luidt de redactie van artikel 3, derde lid, RWN: 
‘Nederlander is het kind van een vader of moeder die ten tijde van de geboorte van het kind 
zijn of haar hoofdverblijf heeft in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en die zelf 
geboren is als een kind van een vader of moeder die ten tijde van zijn of haar geboorte in een 
van die landen hoofdverblijf had, mits het kind ten tijde van zijn geboorte zijn hoofdverblijf 
heeft in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.’  
Uit het onderhavige artikellid vloeit voort dat voor de toepassing van artikel 3, derde lid, RWN 

onderscheid dient te worden gemaakt tussen kinderen die zijn geboren vóór de inwerkingtreding van de 
RRWN en kinderen die daarna zijn geboren. Uit de memorie van toelichting bij de RRWN blijkt dat de 
wetgever bedoeld heeft om ook kinderen die zijn geboren óp de dag van de inwerkingtreding van de 
RRWN het Nederlanderschap te verlenen op grond van artikel 3, derde lid, RWN. De nieuwe redactie 

van artikel 3, derde lid, RWN geldt dus uitsluitend voor kinderen die zijn geboren ná de inwerkingtreding 
van de RRWN, dus op of na 1 april 2003 en werkt niet terug tot 1 januari 1985, de datum van de 
inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlanderschap (vergelijk TK 2001–2002, 28 039 (R 1702), 

nummer 4). 
Voldeed een tussen 1 januari 1985 en 1 april 2003 geboren kind niet aan de oude redactie van artikel 
3, derde lid, RWN, maar – achteraf bezien – wél aan de nieuwe redactie van die bepaling, dan is het 
kind daarmee géén Nederlander geworden. Zie ook de toelichting bij artikel 3, derde lid, RWN. 
 
AC 

Model 1.14-1a HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 
 
AD 
Model 1.40 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 
 
AE 
Model 1.41 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 

 
AF 
Model 1.42 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 
 
AG 
Model 1.43 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 5. 
 

AH 
Model 1.44 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 6. 
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AI 
Model 1.45 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 7. 
 
AJ 
Model 1.46 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 8. 

 
AK 
Model 1.47 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 9. 
 
AL 
Model 1.48 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 10. 

 
AM 
Model 1.49 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 11. 
 

AN 
Model 2.4 HRWN-CM wordt gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 12. 
 

Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. 
 
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van 
Sint Maarten worden geplaatst. 
 

 
’s-Gravenhage, 22 september 2022 
 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
 

 
B.J.Th. ter Heerdt 
waarnemend directeur-generaal Migratie



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 107 
 
TOELICHTING 
 
ALGEMEEN 
Dit verzamel-WBN strekt tot aanpassing van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en bevat verbeteringen 

en verduidelijkingen van bestaande beleidsregels, redactionele aanpassingen en verwerking van 
jurisprudentie. 
 
ARTIKELSGEWIJS 
 
A, B-G 

In paragraaf 1 van de toelichting op artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN is verduidelijkt dat de 
periode dat iemand Nederlander is geweest niet meetelt in de berekening van de periode van toelating.  
In de toelichting op artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, e, g, RWN en paragraaf 1 van de toelichting 
op artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN is een verwijzing gemaakt naar deze tekst in paragraaf 

1 van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN. 
 
C, T, V, W, X, AA, AB 

Op een aantal plekken in de Handleiding is de oude term Nederlandse Antillen vervangen door Curaçao 
of Sint Maarten (of in combinaties van die landen). Dit geldt voor paragraaf 2.1 van de toelichting op 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, RWN, paragraaf 3.4.3 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, 
aanhef en onder b, RWN, de toelichting op artikel 9, derde lid, RWN, paragraaf 3.4 van de toelichting 
op artikel 10 RWN, de toelichting op artikel 22, tweede lid, RWN en de toelichting op artikel 27, tweede 
lid, RWN. 
 

H-N, AD-AM 
De opties van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i t/m o RWN zijn toegevoegd bij Rijkswet van 17 
juni 2010 (Stb 2010, 242). Deze wet bevat geen bepaling waarin vrijstelling van het afleggen van de 
verklaring van verbondenheid wordt geregeld. Voor artikel 6, eerste lid aanhef en onder p RWN geldt 
dat artikel 6, tweede lid niet van toepassing is verklaard. Artikel 6, derde lid, paragraaf 2.2.4.1 HRWN 

is bij inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 juni 2010 per abuis niet aangevuld. Daardoor wordt ten 
onrechte de indruk gewekt dat optanten die gebruik maken van een van de optiegronden van artikel 6, 

eerste lid, aanhef en onder i t/m o RWN niet verplicht zouden zijn de bereidheidverklaring te 
ondertekenen en de verklaring van verbondenheid af te leggen. Daarnaast is artikel 6, eerste lid aanhef 
en onder p RWN niet opgenomen als uitzonderingsgrond. Deze omissies worden met deze wijziging 
hersteld.  
 
In de paragrafen 1 van de toelichting op de artikelen 6, eerste lid, aanhef en onder i t/m o, HRWN is 

daarnaast expliciet als voorwaarde opgenomen dat de optant zich bereid heeft verklaard bij de 
verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen. 
 
Daarnaast is in de paragrafen 1 van de toelichting op de artikelen 6, eerste lid, aanhef en onder k t/m 
o, HRWN verduidelijkt dat de (adoptief)ouder of erkenner Nederlander moet zijn geworden door optie 
of naturalisatie. De modellen 1.40 t/m 1.49 van de HRWN zijn daar eveneens op aangepast.  
 

 

P, Q, U 
De Minister van Buitenlandse Zaken heeft geen rol meer in het verificatieonderzoek van gegevens in het 
buitenland. Daarop is de tekst aangepast van paragrafen 2.2.5.4 en 2.3.2 van de toelichting op artikel 
6, derde lid, RWN, en paragraaf 3.5.4 van de toelichting op artikel 7 RWN. 
 
R 

In het WBN 2022/1 is aan artikel 6, eerste lid, onder p, RWN een nieuw optierecht toegevoegd waarmee 
een persoon van wie het Nederlanderschap, en daarmee het Unieburgerschap, van rechtswege verloren 
is gegaan, dat Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan 
herkrijgen. Dit werkt door in artikel 6-3, paragraaf 2.4.2.3, HRWN-CM. Per abuis is dit toen niet 
aangepast. Met deze wijziging is dat hersteld. 
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S 
In de toelichting op artikel 6, negende lid, RWN zijn twee voorbeelden verwijderd. Hoewel die 
voorbeelden op zichzelf niet fout waren, omvatten ze niet alle geldende mogelijkheden waaronder het 
Nederlanderschap wordt verloren. Omdat de voorbeelden in de praktijk daardoor wel eens tot verwarring 

hebben geleid, zijn ze uit de toelichting verwijderd. Daarnaast is een omissie hersteld, door de 
toevoeging dat het Nederlanderschap voor deze oud-Nederlanders ook niet kan worden herkregen op 
grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h, RWN. 
 
T 
In de toelichting op artikel 6, negende lid, RWN zijn twee voorbeelden verwijderd. Hoewel die 

voorbeelden op zichzelf niet fout waren, omvatten ze niet alle geldende mogelijkheden waaronder het 
Nederlanderschap wordt verloren. Omdat de voorbeelden in de praktijk daardoor wel eens tot verwarring 
hebben geleid, zijn ze uit de toelichting verwijderd. 
 

Y 
Minderjarige kinderen en jongvolwassenen die mee-naturaliseren op grond van artikel 11 RWN hebben 
geen afstandsplicht (artikel 9, eerste lid aanhef en onder b,  RWN). Impliciet blijkt dit uit artikel 11 RWN. 

Ter verduidelijking is dit nu ook expliciet opgenomen in artikel 11-alg Toelichting algemeen HRWN-CM. 
 
Z 
De geschrapte passage in artikel 15-1-d HRWN-CM is verouderd en daardoor overbodig.   
 
AC, AN 
Er zijn een aantal redactionele wijzigingen in model 1.14-1a en model 2.4 HRWN-CM doorgevoerd. De 

redenen hiervoor zijn om de tekst beter aan te laten sluiten bij de wettekst uit de RWN; het taalgebruik 
minder ambtelijk te maken en de homogeniteit tussen de modellen te bevorderen. 
 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 
 

 
B.J.Th. ter Heerdt 
waarnemend directeur-generaal Migratie 
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Model 1.14-1a HRWN-CM 
Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit bij het afleggen van de op grond van 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN 

 

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij optie op grond van artikel 6, eerste 
lid, aanhef en onder e, RWN een meervoudige nationaliteit moet worden voorkomen. Wilt u op 
grond van dit artikel opteren voor het Nederlanderschap? Dan moet u dus afstand doen van uw 
huidige nationaliteit. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. Er zijn 
uitzonderingen, in dat geval mag u uw eigen nationaliteit houden. Valt u onder een 
uitzonderingscategorie? Kruis die dan aan op dit formulier. Valt u niet onder een 

uitzonderingscategorie en doet u niet alles om uw oude nationaliteit te verliezen, dan kan uw 
Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen Nederlander meer. Let op! Een beroep op 
een uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is meer mogelijk. 

 

1.  Schrijf op wie u bent. 

achternaam: 

 

voornamen: 

 

geboortedatum: 

 
 
2.  Schrijf op welke nationaliteit u heeft. 

Ik heb de volgende nationaliteit: 

 
 Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in. 
 
 

3.  Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt 

dat u geen afstand hoeft te doen i.v.m. een uitzondering. 
 O Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander 

te worden. Ik doe afstand van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van 
verkrijging van het Nederlanderschap door optie heb gekregen. In die bekendmaking staat dat 
ik Nederlander ben geworden. Het bewijs van afstand stuur ik op naar de IND. 

O Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een 

beroep doen op een uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint 
Maarten. Ik bewijs met documenten dat ik terecht een beroep doe op die uitzondering.  

 
Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van 
de Gouverneur om een toelichting indien u het niet begrijpt. 
O Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. 

      O Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit         

            (bijvoorbeeld door mogelijk verlies van erfrecht). 

O Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn 
huidige nationaliteit. 

O Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige 
nationaliteit. Door de huidige situatie aldaar mag dat niet van mij worden verlangd. 

O Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn 
huidige nationaliteit. 

      O Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië en van de autoriteiten van dat land heb ik geen       
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  toestemming gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit. 

   
Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende 
documenten bij te voegen. 
 

 

 

 

 

Let op: Als dat nodig is, moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het 
Kabinet van de Gouverneur of de IND om informatie. 

 
 

4. Ondertekening 
Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en 
veel geld kan kosten. Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geadviseerd om - voordat ik deze 

verklaring invul en onderteken - informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten (de 
ambassade of het consulaat of de verantwoordelijke overheidsinstantie in het betreffende land) 
over de wijze waarop ik afstand kan doen van mijn nationaliteit. 

 
 

Plaats, datum   Handtekening 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 111 
 
 
Model 1.40 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, 
RWN 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             …………………………………………………………………………….. 

adres              …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 
- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN de Nederlandse nationaliteit wil 
verkrijgen; 
- (aankruisen wat van toepassing is): 
 ik ben geboren uit het huwelijk van mijn ouders; 

 ik prenataal erkend ben door een man; 
 ik het kind ben van een ongehuwde moeder; 

- mijn vader of moeder voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 
Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar voldeed bij leven aan 
de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- ik vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met 
politie/justitie en dus op grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar 
oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste 
lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te 
leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 

- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot 

staatloosheid. 

 
 
Gegevens ouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN 
en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                          : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds   : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
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 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige 
kinderen. Mijn minderjarige kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van 
Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)      geboortedatum  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)           
      (handtekening optant) 
 
 

 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit 
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Model 1.41 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder k, RWN  
(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 

 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

-  (aankruisen wat van toepassing is): 
 de minderjarige optant is geboren uit een staand huwelijk;  
 de minderjarige optant prenataal is erkend door een man;   
 de minderjarige optant het kind is van een ongehuwde moeder; 

- de vader of moeder van de minderjarige optant voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste 

lid, onder i of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden 
maar bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van 
de Nederlandse nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring 
niet in aanraking is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen 

ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden 
of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap 

een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige 

optant kan leiden tot staatloosheid. 
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Gegevens ouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN 
en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds   : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 

 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)     (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
 

 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.42 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, 
RWN 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, RWN de Nederlandse nationaliteit wil 
verkrijgen; 

- ik vóór de leeftijd van 7 jaar postnataal ben erkend door een man; 
- mijn erkenner voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 

Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven voldeed aan 
de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- ik vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met 

politie/justitie en dus op grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar 
oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste 
lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te 
leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot 
staatloosheid. 

 
 
Gegevens erkenner die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, 
RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij 
leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                          : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds             : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 
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Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel   niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige 
kinderen. Mijn minderjarige kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)    geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant) 

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

 

 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.43 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder l, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 

Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 

Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 
- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 

onder l, RWN afleg; 
- de minderjarige optant vóór de leeftijd van 7 jaar is erkend door een man;  
- de erkenner voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander 

is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar voldeed bij leven aan de 
voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van 

de Nederlandse nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring 

niet in aanraking is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen 
ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden 
of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap 
een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 

- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige 

optant kan leiden tot staatloosheid. 
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Gegevens erkenner die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, 
RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij 
leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds             : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 

 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)     (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
 

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

 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.44 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 
m, RWN 
 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 
- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, RWN de Nederlandse nationaliteit wil 

verkrijgen; 
- ik als minderjarige van zeven jaar of ouder, maar vóór mijn meerderjarigheid, ben erkend door 

een man; 
- mijn erkenner mijn biologische vader is; 
- het biologische vaderschap is aangetoond met DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit DNA-

onderzoek vaderschap of gerechtelijk bewijs biologisch vaderschap; 
- mijn erkenner (biologische vader) voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, 

RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar voldeed bij 
leven aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- ik vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met 
politie/justitie en dus op grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar 
oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste 

lid, aanhef en onder a, RWN); 
- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te 

leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot 

staatloosheid. 
 
 
Gegevens erkenner (biologische vader) die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, 
eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel 

is overleden maar bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 

j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds             : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 
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Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige 
kinderen. Mijn minderjarige kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)    geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant) 

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

 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit.  
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Model 1.45 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder m, RWN  
(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 

 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder m, RWN afleg; 

- de minderjarige optant van zeven jaar of ouder, maar vóór de meerderjarigheid, postnataal is 
erkend door een man; 

- de erkenner de biologische vader van de minderjarige optant is; 
- het biologische vaderschap van de erkenner is aangetoond met DNA-bewijs dat voldoet aan het 

Besluit DNA-onderzoek vaderschap of gerechtelijk bewijs biologisch vaderschap; 
- de erkenner (biologische vader) van de minderjarige optant voldoet aan de voorwaarden van artikel 

6, eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is 
overleden maar bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van 
de Nederlandse nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vijf  jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring 

niet in aanraking is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen 

ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden 
of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap 
een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
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- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige 

optant kan leiden tot staatloosheid. 
 
 
Gegevens erkenner (biologische vader) die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, 

eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel 
is overleden maar bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 
j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds              : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 

………………………………………………………   ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)     (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
 
 

……………………………………………………… 

(dienststempel) 
 
 
 
 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.46 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, 
RWN 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, RWN de Nederlandse nationaliteit wil 
verkrijgen; 

- bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat ik het kind ben van de optiegerechtigde onder artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN; 

- ik minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- mijn ouder voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en Nederlander is 

geworden door optie of naturalisatieen, dan wel is overleden maar bij leven voldeed aan de 

voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 
- ik vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met 

politie/justitie en dus op grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar 
oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste 
lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te 
leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot 
staatloosheid. 

 
 
Gegevens ouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN 
en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 

 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds    : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 
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Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige 
kinderen. Mijn minderjarige kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)    geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant) 

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

 

 
 
 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.47 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder n, RWN  
(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 

 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder n, RWN afleg; 

- bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de minderjarige optant het kind is van de 
optiegerechtigde onder artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN; 

- de minderjarige optant minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- de ouder van de minderjarige optant voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 

j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van 
de Nederlandse nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring 
niet in aanraking is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen 
ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden 

of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap 
een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige 
optant kan leiden tot staatloosheid. 
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Gegevens ouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN 
en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar bij leven 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds    : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)              (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 

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

 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.48 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, 
RWN 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, RWN de Nederlandse nationaliteit wil 
verkrijgen; 

- ik in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ben geadopteerd; 

- ik minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- mijn adoptiefouder voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN en 

Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar voldeed bij leven aan 

de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 
- ik vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met 

politie/justitie en dus op grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar 
oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste 
lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te 
leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot 
staatloosheid. 

 
 
Gegevens adoptiefouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 
j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar 
bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 

 

(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds   : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 
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Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige 
kinderen. Mijn minderjarige kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)    geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant) 

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

 

 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 1.49 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder o, RWN (afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 

Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)             : …………………………………………………………………………….. 

adres              : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats          : …………………………………………………………………………….. 

 

Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 
- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 

onder o, RWN afleg; 
- de minderjarige optant in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de 

openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is 
geadopteerd; 

- de minderjarige optant minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- de adoptiefouder van de minderjarige optant voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, 

onder i of j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar 
bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van 
de Nederlandse nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vijf jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring 
niet in aanraking is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen 
ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden 

of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap 
een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 

Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de 
Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige 
optant kan leiden tot staatloosheid. 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 24                                    Datum: 10. November 2022 

   P a g i n a  | 130 
 
 
Gegevens adoptiefouder die voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of 
j, RWN en Nederlander is geworden door optie of naturalisatie, dan wel is overleden maar 
bij leven voldeed aan de voorwaarden van artikel 6, eerste lid, onder i of j, RWN: 
(geslachts)na(a)m(en)            : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                      : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                         : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds   : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
 
 
………………………………………………………   ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)     (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
 

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

 

 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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Model 2.4 HRWN-CM 
Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit(en) bij het verzoek om naturalisatie 
tot Nederlander 
 

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij naturalisatie tot Nederlander een 
meervoudige nationaliteit moet worden voorkomen. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u dus 
afstand doen van uw huidige nationaliteit. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. 
Er zijn uitzonderingen. In dat geval mag u uw eigen nationaliteit houden. Valt u onder een 
uitzonderingscategorie? Kruis die dan aan op dit formulier. Valt u niet onder een 
uitzonderingscategorie en doet u niet alles om uw oude nationaliteit te verliezen, dan kan uw 

Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen Nederlander meer. Let op! Een beroep op 
een uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is niet meer mogelijk. 

 
1.  Schrijf op wie u bent. 

achternaam: 

 

voornamen: 

 

geboortedatum: 

 
2.  Schrijf op welke nationaliteit u heeft. 

Ik heb de volgende nationaliteit: 

 
Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in. 

 
3.  Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt 

dat u geen afstand hoeft te doen i.v.m. een uitzondering. 
O  Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander 

te worden. Ik doe afstand van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van 

verkrijging van het Nederlanderschap heb gekregen. In die bekendmaking staat dat ik 
Nederlander ben geworden. Het bewijs van afstand stuur ik op naar de IND. 

O  Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een 
beroep doen op een uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba. Ik bewijs met 
documenten dat ik terecht een beroep doe op die uitzondering.  

 
Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van de 
Gouverneur om een toelichting als u het niet begrijpt.  
O Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. 
O Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit 

(bijvoorbeeld door mogelijk verlies van erfrecht). 
O Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn 

huidige nationaliteit. 
O Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige nationaliteit. 

Door de huidige situatie aldaar mag dat niet van mij worden verlangd. 

O Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn huidige 
nationaliteit.  

O Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië en van de autoriteiten van dat land heb ik geen toestemming 

gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit. 
 
Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende 
documenten bij te voegen. 
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Let op: Als dat nodig is, moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het 
Kabinet van de Gouverneur of de IND om informatie. 

 
4.  Ondertekening 

Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en 
veel geld kan kosten. Mij is geadviseerd om - voordat ik deze verklaring invul en onderteken - 
informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten (de ambassade of het consulaat consulaat 
of de verantwoordelijke overheidsinstantie in het betreffende land) over de wijze waarop ik 

afstand kan doen van mijn nationaliteit. 
 

 
 

Plaats, datum      Handtekening 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


