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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 december 
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 TO THE HEIRS OF 
APOSTEL-CARTYCHARLISSE ROSALIE 

voorheen wonende te APRICOT ROAD #33, 
ST. PETERS, 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, 
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 december 
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 MORAND JOEL HENRY 
JULES voorheen wonende te FRONT STREET 
# 96,  PHILIPSBURG, 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, 
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 18 november 
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 JULOT, YVES voorheen 
wonende te HYSSOP ROAD 20, CUL DE SAC, 

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 17 november 
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 SEMPLE FELISHA 
voorheen wonende te W.J.A. NISBET ROAD 
#81, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  15 november 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 15 december 
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 ARON-RIJZIG MYLENE 
ELEONORE voorheen wonende te AZALEA 
DRIVE 14, CUL DE SAC, 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, 
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 december 
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 NARSING LALITA DEVI 
voorheen wonende te BUSH ROAD 32,,  CUL 
DE SAC, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 november 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 08 novmber 
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 VAN DUIJN EDWIN ARIE 
CORNELIS voorheen wonende te LITTLE BAY 
19, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 november 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 21 november 
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 CASTRO SYLVESTER 
ORION DE voorheen wonende te GLADIOLA 
ROAD 3,, MARY FANCY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 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 15 december 
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 ASTACIO MARTINA 
voorheen wonende te GARDEN OF EDEN 
DRIVE # 50, LOWER PRINCESS QUARTER, 

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, 
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 december 
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 ORTEGA FRANK 
ALBERTO voorheen wonende te SOUALIGA 
ROAD # 12,  PHILIPSBURG, 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, 
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 08 novmber 
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 WU-LICHUNYUN 
voorheen wonende te BUSH ROAD #28, CUL 
DE SAC, CUL DE SAC, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 07 november 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 21 november 
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 KRUIZE ERICK 
ALEXEANDER EDWIN ALS DIR. VAN GOLD 
& CASH N.V. voorheen wonende te GLADIOLA 
ROAD #55, MARY FANCY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  17 november 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 15 december 
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 BLYDEN JUAN ANTONIO 
voorheen wonende te ORGAN PIPE CACTUS 
ROAD # 6, SUCKERGARDEN, 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, 
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 december 
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 PENTHIEVRE SAINTULIA 
voorheen wonende te NICK SPRING DRIVE 
24 DUTCH QUARTER,  LOWER PRINCESS 
QUARTER, 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, 
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 november 
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 GOMEZ JOSE LEONEL 
voorheen wonende te AIRPORT ROAD # 98, 
APT C, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

woon- of verblijfplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 08 november 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 20 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 PHILIPS ANA YUDELKIS 
voorheen wonende te PARAMARIBO DRIVE # 
3, MOUNT WILLIAM, thans zonder bekende 
woon- of verblijfplaats 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, 
Adolfo Pantophlet, 
Deurwaarder der belastingen  
 

 
 
 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 6 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december 
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 BARROT, FRANCOIS 
AANSPR. GESTELD ALS DIR BUSH ROAD 
GAS STATION N.V. voorheen wonende te 

BUSH ROAD 62, 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 15 december 
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 PETERSON JOHN 
voorheen wonende te SUNDIAL ROAD 2,  
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, 
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 20 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 ARNDELL CARLOS 
ELVARISIO voorheen wonende te 
ARRINDELL'S DRIVE # 8, LOWER 

PRINCESS QUARTER, 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, 
Adolfo Pantophlet, 

De 
rwaarder der belastingen  
 
 
 

 
 

AANKONDIGING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
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 AYALA ROSARIOANA 
MARIA voorheen wonende te BUSH ROAD 6 
BUSH ROAD AREA, CUL DE SAC, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 

of elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  21 november 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 15 december 
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 CAINES ANDRE ABAD 
ADOLPHE voorheen wonende te SUNFLOWER 
RD. 68,, SAUNDERS, 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, 
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 december 
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 PHILIPS ANA YUDELKIS 
voorheen wonende te PARAMARIBO DRIVE 3,  
MOUNT WILLIAM, 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, 
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 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 PETERSON CAMILLE 
EMMANUEL voorheen wonende te THE KEYS 
ROAD # 19, SUCKERGARDEN, 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, 
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 25 november 
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 PETERSON ROSELYN 
EILEEN voorheen wonende te W.G. 
BUNCAMPER ROAD 33, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

november 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 15 december 
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 DAWKINS KEMORY 
KETON voorheen wonende te LITTLE BAY 
ROAD 35, PHILIPSBURG, 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 december 
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 PIERRE ADRIEN voorheen 
wonende te RICHARDSON DRIVE #16,  
LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 08 novmber 
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 BUDANA RAYAN 
POSHAN KENDALL voorheen wonende te 
WELFARE ROAD # 68 UNIT17, COLE BAY, 

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

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 25 november 
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 ROGERS- AMYAN 
SAVITRI voorheen wonende te W.G. 
BUNCAMPER ROAD 10, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
november 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 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 9 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 15 december 
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 DUNCAN BARBARA 
ELIZABETH voorheen wonende te BELL 
CACTUS DRIVE 7, SUCKERGARDEN, 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, 
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 december 
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 PLANTER GREG voorheen 
wonende te CUCUMBER  ROAD  8,  SOUTH 
REWARD, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 04 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 16 november 
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 VINNIFRED 
voorheen wonende te BRILL'S DRVE #2, 
COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d 14 november 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 25 november 
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 ROGERS, RUDOLF 
JOSEPHUS voorheen wonende te W.G. 
BUNCAMPER ROAD 33, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 

november 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 15 december 
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 ETHELBERT PAUL 
voorheen wonende te MATHEW'S LANE 8, 
SUCKERGARDEN, 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, 
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 december 
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 RAMIREZ MANUEL 
ANTONIO voorheen wonende te MILTON'S 
DRIVE #11,  LOWER PRINCESS QUARTER, 
thans zonder bekende woon- of verblijfplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 18 
augustus 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 november 
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 CASSEUS RAYMOND 
voorheen wonende te A.TH. ILLIDGE ROAD 
20, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

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

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 25 november 
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 THOMAS CUTHBERT 
voorheen wonende te W.G. BUNCAMPER 
ROAD 33, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 november 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 15 december 
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 FELIX GERDA voorheen 
wonende te O'NASHA JONES STREET 11, 
PHILIPSBURG, 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 15 december 
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 ROBERTS DELIA 

voorheen wonende te MARGARETH BRUCE'S 
DRIVE 103 APT D16,  MIDDLE REGION, 
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, 
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 november 
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 CASTOR GILBERT 
voorheen wonende te MADRID ROAD # LANE 
1  24, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

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

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 31 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 GROOT RAYMOND 
ORLANDO voorheen wonende te FRONT 
STREET #43, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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 15 december 
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 FERMIN, GILDA voorheen 
wonende te GARDEN OF EDEN DRIVE 20, 
LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 december 
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 RUIZ LOPEZ JESUS 
HUBERTO voorheen wonende te GUANA BAY 
ROAD #54,  GUANA BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 27 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 november 
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 CASTOR ULRICK 
voorheen wonende te MADRID ROADS # 36, 
LOWER PRINCESS QUARTER, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 14 november 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 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 LALUZ OFER voorheen 
wonende te FRONT STREET # 70, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende woon- 
of verblijfplaats 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 15 december 
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 HEINSLEY ELVIS 
LUCIO voorheen wonende te GUAVABERRY 
ROAD 1, ST. PETERS, 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, 
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 december 
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 SCARLETTPETAL 
VERONICA voorheen wonende te SOUTH 
REWARD ROAD 12,  REWARD, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 november 
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 CHARLOTIN RICILNA 
voorheen wonende te SUCKER GARDEN ROAD 
#12B, SUCKERGARDEN, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 14 november 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 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 KAPOOR ASHOK 
NARAINDAS voorheen wonende te 
FRONTSTREET 119-A, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende woon- of verblijfplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  29 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 15 december 
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 HOLAMAN DANIEL 
ADOLPHUS voorheen wonende te G.ALEXIS 
ARNELL ROAD 85, COLE BAY, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 december 
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 ELS KRISTIE voorheen 
wonende te BANANA DRIVE # 2,  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  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 16 november 
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 CILEUS BERNARD LAMY 
voorheen wonende te MADRID ROAD # LANE 
1  #22, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

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

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 november 
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 SANTANA-GONZALES 
CARMEN voorheen wonende te AIRPORT 
ROAD 101, SIMPSON BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  31 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  
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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 december 
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 MENDOZA QUEVEDO 
CAMILIO ANDRES voorheen wonende te 
CORALITA ROAD # 43,, MARY FANCY, thans 

zonder bekende woon- of verblijfplaats 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, 
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 december 
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 CELESTIN FRANCIANE 
voorheen wonende te ORGAN PIPE CACTUS 
ROAD # 4,  SUCKERGARDEN, 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, 
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 november 
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 GARCIA GONZALES 
MARINO voorheen wonende te PIN CUSHION 
CACTUS DRIVE 25 SUCKERGARDEN 

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

welke uitgevaardigd is op d.d 14 november 
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 december 
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 MERCEDES, ELBA 
VIRGINIA voorheen wonende te 
ARMENHUISSTEEG 80, PHILIPSBURG, 
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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 GOURDET CHRISMON 
voorheen wonende te CEDAR LANE 1,  CAY 
BAY, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 01 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 15 december 
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 ARTEMISIA N.V. 

voorheen gevestigd te BOARDWALK BLVD 
UNIT A B-C #14,, 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 08 novmber 
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 TODAY PUBLISHING N.V 
voorheen gevestigd te W.J.NISBET ROAD # 
110C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 21 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 COOL WATERS N.V. 

voorheen gevestigd te FRONTSTREET #47 , 
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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 24 november 
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 GLOWBAL RESTAURANT 
AND ENTERTAINMENT GROUP N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 

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

op d.d. 23 november 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 december 
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 BRINGING BALANCE 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
L.B.SCOT ROAD 119, CUL DE SAC, 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 21 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 ACE ELECTRONICS N.V. 
voorheen gevestigd te C/O PRUDENTICIAL 
FINANCE,, 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, 
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 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 DESAI ENTERPRISE 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.  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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
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 ROBINZ FLITZ voorheen 
gevestigd te W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 november 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 december 
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 C & N JOINERS MARINE 

& GEN. CON. N.V. voorheen gevestigd te W.B. 
PETERSON ROAD #17, EBENEZER, 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 08 novmber 
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 CARIBBEAN UNITED 
COLORS N.V. voorheen gevestigd te W.J.A. 
NISBET ROAD #51, PHILIPSBURG, 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, 
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 21 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 DESIGN STUFF N.V.C/O 

SMITCO voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 5 UNIT 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
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 TJON-SIE-FAT, MEVIN 
OSCAR DBA KPMG CURACAO voorheen 
gevestigd te W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 

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

op d.d. 23 november 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 december 
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 TECHNICAL 
ADVISOR &CONTRACTOR B.V voorheen 
gevestigd te SUGARAPPLE ROAD #10, ST. 
PETERS, 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 08 novmber 
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 POLARIS LAW N.V. 
voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 
ROAD # 33, PHILIPSBURG, 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, 
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 21 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 GREAT SELECTIONS 
GIFT SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 31- C , 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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 25 november 
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 
VERZEKERINGSBUREAUJ.P. V/D LUBBE 
(ST. MAARTEN) N.V. voorheen gevestigd te 

W.G. BUNCAMPER ROAD 33, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 november 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 december 
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 ESSENCE N.V. voorheen 
gevestigd te KANGAROO RD 27, CAY HILL, 
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, 
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 november 
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 PAAN THAI N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD 16, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 
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 17 november 
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 PARADISE DOG'S 
BOUTIQUE N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD #28 C UNIT 7, , SIMPSON 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  15 

november 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 25 november 
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 WELCOME SHARON 
MARIETA voorheen gevestigd te W.G. 
BUNCAMPER ROAD 33, PHILIPSBURG, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 23 november 

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 december 
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 FEL REFRIGERATION 

N.V. voorheen gevestigd te C.A 
CANNEGIETER STREET # 115, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats 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 16 november 
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 PARAGO DISCOUNT 
TRADER 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.10 november 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 17 november 
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 R L CONSULTING 

OFFSHORE B.V. voorheen gevestigd te 
JUANCHO YRASQUIN BLVD 6, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 03 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 TLOYD GROUP ST. 
MAARTEN B.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 35, PHILIPSBURG, 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, 
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 december 
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 NAZAR NA N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET 43-W, 
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 14 november 
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 REAL BOUTIQUE N.V. 
voorheen gevestigd te WELLINGTON ROAD # 
33, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 17 november 
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 S & J BOOGIES 
BROOKLYN BOATING TOURS B.V. voorheen 
gevestigd te JUANCHO YRAUSQUIN 
BOULEVARD #22 H , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 

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 03 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 MARUTI N.V. voorheen 
gevestigd te BACKSTREET # 7, 
PHILIPSBURG, 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, 
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 december 
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 DIR: NEELAM SHIVLANI-

BHATIA NEW AGE GIFTS STORE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONSTREET #16 
SHOP 7, SPEETJENS ARCADE,, 
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 14 november 
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 RELEVANCY RECORDS 
N.V. voorheen gevestigd te CORK TREE DRIVE 
# 3, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 17 november 
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 S & S ENTERPRISES B.V. 

voorheen gevestigd te BILLY FOLLY ROAD , 
COLE BAY. , PELICAN KEYS , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  15 november 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 03 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 SATGURU N.V. voorheen 
gevestigd te FRONTSTREET # 43-E, 
PHILIPSBURG, 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, 
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 12 december 
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 SOSA GENERAL 
CONSTRUCTION N.V. voorheen gevestigd te 
CAMELIA ROAD #25, SAUNDERS, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  08 november 
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 november 
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 RENTRAP INSURANCE 
N.V. voorheen gevestigd te UNION ROAD 
#133, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 17 november 
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 SAHAY B.V. voorheen 
gevestigd te BACK STREET #79 , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 08 novmber 
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 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. 29 augustus 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 december 
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 COMMONWEALTH OF 
DOMINICA FOUND voorheen gevestigd te 
LONGWALL ROAD # 18, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  12 maart 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 november 
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 SINT MAARTEN 
ELECTRICITY N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD UNIT 12 68, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 17 november 
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 SHUTTERS SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN RAIN 
TREE DRIVE # 1 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  15 november 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 21 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 LIL RASCALS N.V. 
(FILIAAL) voorheen gevestigd te FRONT 
STREET #102, 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  

 
 
 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 SALTPOND N.V. voorheen 
gevestigd te E.C. RICHARDSON ROAD, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  01 november 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 november 
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 SOPHIA'S CAMP 
FOUNDATIONSOPHIA'S CAMP voorheen 
gevestigd te UNION ROAD 41-A, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 17 november 
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 SIAMESE DREAM N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 16 
UNIT 3-A & 3-B , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  15 november 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 21 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 MASTER MIX SOUND 
N.V. voorheen gevestigd te FRONTSTREET 
117,, 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  
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 18 november 
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 SHAIR N.V. voorheen 

gevestigd te LEMON ROAD #29-A, ST. 
PETERS, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  02 november 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 november 
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.MAARTBOURNE & 
JEEVES N.V. voorheen gevestigd te UNION 
ROAD PORT DE PLAISANCE #155, COLE 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.10 

november 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 17 november 
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 TAM TAM SERVICES N.V. 

voorheen gevestigd te C/O PLAZA DEL LAGO 
, COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 21 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 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. 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  

 
 
 

AANKONDIGING 
 

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

Sint Maarten. Bij exploit van 07 november 
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 PIGADIA CONSULTING 

B.V voorheen gevestigd te W.G. BUNCAMPER 
ROAD #33, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  04 november 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 november 
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 THE COW STEAKHOUSE 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
69, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 17 november 
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 UNITY FINANCIAL 

INSTITUTION B.V voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET 156B, , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
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 21 november 
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 DIR. ALCALA PEGUERO 
MARIANO PROALC N.V.NOVEDA DES 
GLADY'S voorheen gevestigd te WELFARE 

ROAD 2, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 31 oktober 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 november 
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 R.A.B. CORPORATION 
N.V. voorheen gevestigd te INDIGO BAY 
RESORT,, CAY HILL, 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, 
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 november 
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 THE CREW'S NEST BAR & 
RESTAURANT N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #88, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 17 november 
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 VINA DEL SOL N.V. 
voorheen gevestigd te SIMPSONBAY YACHT 
CLUB #6 , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  15 november 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 04 november 
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 PENMORE SERVICES 
CORPORATIONOVERSEES voorheen 
gevestigd te SIMPSON BAY ROAD, SIMPSON 

BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 31 

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 21 november 
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 AMARILLYS N.V. 
voorheen gevestigd te PLAZA CORNER,, COLE 
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, 
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 november 
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 THE LANGUAGE 
LEARNINGINSTITUTE FOUNDATION 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 30, 

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

op d.d.10 november 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 november 
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 WAN FU FAST FOOD 
voorheen gevestigd te BACK STREET #167, , 
PHILIPSBURG , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 21 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 PHILIPSBURG SECURITY 
SERVICES N.V.C/O WESTEND 
MANAGEMENT NV voorheen gevestigd te 

AIRPORT ROAD # 36 H, SIMPSON BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 
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 november 
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 CHINA 
PEOPLE HARMONIAL FRIENDSHIP FOUN. 
voorheen gevestigd te LITTLE BAY ROAD # 
146 FORT WILLEM ,LITTLE BAY, 
PHILIPSBURG, 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, 

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 november 
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 THE LATIN MINI 
MARKET N.V. voorheen gevestigd te 
WELFARE ROAD #43,, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 17 november 
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 WAX-ENVY N.V. voorheen 
gevestigd te SIMPSONBAY ROAD # 117 , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.  15 november 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 21 november 
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 PHILLY JOE'S N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #65, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 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 november 
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 FRIENDLY ISLAND 
CASINO N.V.CASINO INTERNATIONAL 
voorheen gevestigd te LITTLE BAY ROAD 
Z/N, PHILIPSBURG, 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, 
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 november 
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 THE MANAGEMENT TEAM 
N.V. voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD # 
12 UNIT 2-C, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.10 november 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 november 
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 SMILES N.V. 
voorheen gevestigd te INNER CIRCLE 105 , 
POINT PIROUTTE , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  16 november 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 21 november 
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. 31 oktober 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 08 novmber 
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 QUALITIME TOO N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD #70 APT 
F,, CUL DE SAC, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 november 
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 VANCEL N.V.PHILO BAR 
& RESTAURANT voorheen gevestigd te 
AIRPORT BLVD. 1018, SIMPSON BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 08 novmber 
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 STICHTING 
PARTICULIER FONDS AL voorheen gevestigd 
te JUANCHO YRASQUIN BLVD # 26 , 
PHILIPSBURG , 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, 
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 21 november 
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 PREAM CONSULTANTS 
N.V. voorheen gevestigd te SIMPSONBAY 
BAY ROAD #29, SIMPSON BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 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 08 novmber 
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 WAZZALA IMPORT AND 

EXPORT B.V. voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD #38, CUL DE SAC, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 
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 november 
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 WAH YANG N.V. voorheen 
gevestigd te ORANGE GROVE ROAD #29-D, 
COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 17 november 
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 PAN AM WORLD 

AIRWAYS DOMINICA S.A.PAN AM WORLD 
AIRWAYS DOMINICA S.A. voorheen 
gevestigd te PJIA AIRPORT ROAD, , 
SIMPSON BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  18 november 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 18 november 
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 PRO CHOICE N.V. 
voorheen gevestigd te WELGELEGEN ROAD # 
23, CAY HILL, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 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 10 november 
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 YIMLA voorheen gevestigd 
te BUSH ROAD # 28, CUL DE SAC, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 
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 november 
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 VASHDEV N.V.DBA 
VICTOR'S FOOD STORE voorheen gevestigd 
te UNION ROAD # 98, COLE BAY, thans 

zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.10 november 

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 22 november 
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 ART OF LIVING CARIB 
FOUNDATION voorheen gevestigd te BUSH 
ROAD # 64 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 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 21 november 
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 SASEMA N.V. voorheen 
gevestigd te Z/N, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 
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 08 novmber 

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 SAGELUKE BIOENERGY 
CONSULTING CENTER voorheen gevestigd te 

LITTLE BAY ROAD UNIT 147, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 november 
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 P & P ARCHITECTS N.V. 
voorheen gevestigd te ALMOND GROVE ROAD 
# 4A, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.10 november 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 24 november 

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 ASHBY & ASSOCIATES 
B.V. voorheen gevestigd te GINGER ROAD # 

46 , CUL DE SAC , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 november 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 21 november 
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 SCARLET B.V.  
VOORHEEN 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. 31 oktober 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 10 november 

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 SUPER YACHT SERVICES 
N.V. voorheen gevestigd te TRUMPET SHELL 

ROAD # 17, DAWN BEACH ESTATE, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  07 november 
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 08 novmber 
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 SXM INVESTS INC. 
voorheen gevestigd te DIAMOND ESTATE 
DRIVE 1, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats 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, 
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 22 november 

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 BEST INSURANCE 
BROKERS N.V. voorheen gevestigd te BUSH 

ROAD 52 , CUL DE SAC , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  21 november 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 21 november 
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 SECURITY COMFORT 
N.V. voorheen gevestigd te WELLINGTON 
ROAD Z/N, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 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 10 november 
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 TAMMY'S TIMESHARE 

CONNECTION N.V. voorheen gevestigd te 
EMERALD MERIT ROAD # 10, 
OYSTERPOND, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 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. 
voorheen gevestigd te SR. AGNES DRIVE 1 
S'BAY, 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 22 november 
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 AMAZONIA N.V. voorheen 

gevestigd te GLADIOLA RD. Z/N , MARY 
FANCY , thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  21 
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  
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AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 21 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 UNITY 
FOUNDATION voorheen gevestigd te 
WASHINGTON STREET # 2,, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 

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 10 november 
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 5 STAR MARINE B.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.  08 november 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 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 ELCTRIC N.V. 
voorheen gevestigd te ARK SHELL 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 24 november 
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 DADAN DOLLAR STORE 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD #49-
A, , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 november 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 21 november 
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 VALENTINO'S ITALIAN 
BISTRO N.V. voorheen gevestigd te WELFARE 
ROAD, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 31 oktober 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 10 november 
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 CARIBBEAN MONEY 

EXCHANGE N.V. voorheen gevestigd te 
PUERTA DEL SOL, COLE BAY, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  08 november 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 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 SIGNS "N" DESIGNS N.V. 
voorheen gevestigd te HISPANNOLA ROAD # 
9, SUCKERGARDEN, 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 24 november 
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 ECOLOTECH N.V. 

voorheen gevestigd te WELL ROAD , COLE 
BAY , thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  23 
november 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 21 november 
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 VEGA INTERNATIONAL 
INVESTMENT & LEGAL CONS.  LTD voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #16-C, COLE BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 oktober 

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 10 november 
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 D.C.M. ST.MAARTEN 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.  08 november 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 16 november 
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 BARGAIN & SAVE N.V. 
voorheen gevestigd te MADRID ROAD (LPQ) 
62, LOWER PRINCESS QUARTER, thans 

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

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 24 november 
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 EDIBLE BOUQUETS N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 85-
A , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 november 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  

 
 

 
 
 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 42 
 

 
 
 

AANKONDIGING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 
Sint Maarten. Bij exploit van 04 november 
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 VERNON'S HANGOUT 
SPOT N.V. voorheen gevestigd te ORANGE 
GROVE # 5-E, COLE BAY, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 31 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 10 november 
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 DANAUDIT N.V. voorheen 
gevestigd te WELFARE ROAD UNIT 312, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 16 november 
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 ENERGY 
STORE B.V. voorheen gevestigd te 
SUCKERGARDEN ROAD 26, 

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

op d.d.14 november 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 24 november 
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 EL CHULO DINER A.B.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #11 , 
COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 november 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 04 november 
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 SMARTSMOKE ST. 
MAARTEN N.V. voorheen gevestigd te 
AIRPORT ROAD # 34-B, SIMPSON BAY, 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 31 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 10 november 
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 DEVELECO B.V. voorheen 
gevestigd te PUERTA DEL SOL UNIT 312, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 16 november 
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 EL JEFE GENERAL AUTO 
REPAIR N.V. voorheen gevestigd te BISHOP 
HILL ROAD # 23, SUCKERGARDEN, thans 

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

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 24 november 
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 ELENA DANCE SCHOOL 
SXM N V voorheen gevestigd te AIRPORT 
ROAD #14 D , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 november 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 08 novmber 
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 TODAY MANAGEMENT 
N.V. voorheen gevestigd te W.J.NISBET 
ROAD # 110C, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 08 november 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 10 november 
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 DFS ST.MAARTEN N.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD 
PRINCESS JULIANA AIRPORT Z/N, 
SIMPSON BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 16 november 
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 ELITE WELDING N.V. 
voorheen gevestigd te ARCH ROAD 63-B, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.14 november 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 24 november 
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 FARM FRESH B.V. 
voorheen gevestigd te CASHEW TREE ROAD 
#3 , COLE BAY , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  23 november 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 16 november 
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 VAIMEX N.V. voorheen 
gevestigd te BLYDEN'S DRIVE # 9, CUL DE 
SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats op 

Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 14 
november 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 10 november 
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 GLOZ INVEST PTY 
voorheen gevestigd te WELFARE RD. UNIT 2 
#16, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 16 november 
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 SOFT TOUCH N.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD Z/N, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.14 
november 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 24 november 
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 FIRST STOP N.V. 

voorheen gevestigd te SIMPSON BAY ROAD 
#98- A , SIMPSON BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  23 november 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 24 november 
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 FUTURMEDIA N.V. 
voorheen gevestigd te SR. PATIENTIA ROAD 
#1, SIMPSON BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 23 november 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 10 november 

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 DIESEL OUTFITTERS 
N.V. voorheen gevestigd te COLE BAY 

INDUSTRIAL CENTER, WHAREHOUSE 3B, 
AIRPORT ROAD 32, , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  08 november 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 16 november 
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 TRAVEL ANYWHERE B.V. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD # 79, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 

op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.14 
november 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 24 november 

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 FLOBEMAH N.V. voorheen 
gevestigd te UNION ROAD #26 , COLE BAY , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  23 november 
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 16 november 
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 ROOSENS-ALIMELIE 
CORINE A. voorheen wonende te LOT 83 
ROUTE CORALITA APT# 1, OYSTERPOND, 

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

november 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 13 december 
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 GEFFRAUS STEPHANIA 

DBA GLAMOROUS WIT STEPH BEAUTY & 
SPA voorheen wonende te AARON JACOB'S 
DRIVE #26 D,, CAY BAY, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d 16 november 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 december 
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 POLITO ANA MARIA 
voorheen wonende te O'NASHA JONES 
STREET #8, PHILIPSBURG, thans zonder 

bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 12 december 
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 GUZMAN DORIS MARIA 

voorheen wonende te WELLINGTON ROAD # 
1,  COLE BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 08 november 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 13 december 
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 BOYARCHUK RON 
voorheen wonende te CORALITA RD NR. 25, 
SAUNDERS, thans zonder bekende woon- of 

verblijfplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  21 november 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  
 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

Bij exploot van 1e december 2022, waarvan 
een afschrift aan de Officier van Justitie op St. 

Maarten, heb ik,  Solange M. Apon, 
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg  St. Maarten, ten 
verzoeke van Ann-Marie Elizabeth Turner,  
vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
zittingsplaats St. Maarten, van de 7e november 

2022, is de echtscheiding uitgesproken tussen 
Ann-Marie Elizabeth Turner, wonende op St. 
Maarten, en Dwight Leon Palmer, wonende 
op St.Maarten, deze betekening opdat 
gerequireerde voornoemd niet onkundig blijven 
van vorenvermeld beschikking. (E 78/22 – SXM 
202200790) 

 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ECHTSCHEIDING 

 
Bij exploot van 10e januari 2023, waarvan een 
afschrift aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik,  Solange M. Apon, 
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg  St. Maarten, ten 

verzoeke van Chamane Anita Radjouki,  vonnis 
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
St. Maarten, van de 19e december 2022, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen Chamane 

Anita Radjouki, wonende op St. Maarten, en 
Delton Balton Johnson, wonende in Jamaica, 
deze betekening opdat gerequireerde 

voornoemd niet onkundig blijven van 
vorenvermeld beschikking. 
 
De deurwaarder S.M. APON 
 
 

 
 
 
 

OPROEPING 
 
Bij exploot dd. 3e  januari 2023, afschrift 

waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie op 
St.Maarten, heb ik, Solange Monique Apon, 
deurwaarder op St. Maarten, kantoorhoudende 
aan de Frontstreet 115 te Philipsburg. 
Opgeroepen: Sheldon Nixon Richardson, 
ingeschreven op St.Maarten, alhier, maar thans 
gedetineerd in een huis van bewaaring te Parijs, 

Frankrijk, aldaar aan de om op maandag de 3e  
april 2023 te 09:45 uur voormiddag ter 
terechtzitting van het gerecht in eerste aanleg 
op het eiland St.Maarten, ten Raadhuize aan de 
Frontstreet te verschijnen, om de vordering van 
de zaak Judy Hannah Fitzpatrick  , te 

antwoorden (E 89/22 – SXM 2022-1020) 
 
De deurwaarder Solange M. Apon 
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OPROEPING 

 
bij exploot van de 11e januari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten,  heb ik, Mark John Rabess, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken  bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, St. 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van St. Maarten, wonende op St.Maarten 

en kantoorhoudende aan de A.Th. Illidge Road 
#11 op Sint Maarten , gevolg gevend aan de 
beschikking van 22e december 2022 van de E. 
A. Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van 

Sint Maarten,  
IVAN ANTOINE FLOHIC, wonende te 
Amaranthus Road 18, thans verblijvende te 

Residence Azul Apt. 8, Baie Orientale, Saint 
Martin (FWI) 
OPGEROEPEN, om op maandag, 20 maart 
2023, des voormiddags te 10:15 uur te 
verschijnen ten Raadhuize te Philipsburg op St. 
Maarten om te antwoorden op de vordering van   
RUTH ALTAGRACIA MARLIN, wonende op 

Sint Maarten, te Amaranthus Road 18. 
E 138/22 – SXM202201377 
 
De deurwaarder, Mark John Rabess 

 
 
 
 

LIQUIDATION 
 

PIERRES CARAIBES N.V. 
Established in Sint Maarten 

 
In liquidation 

 

By resolution of the general meeting of the 
shareholders of PIERRES CARAIBES N.V., 
dated September 19, 2022, the shareholders 
have decided to liquidate the company as per 
September 19, 2022. 
 

Liquidator: 

Lesley J. Reed 
Baie Longue Lot 80 
Terres Basses, 97150 Saint-Martin 

 
 
 
 
 

 

 
OPROEPING 

 
bij exploot van de 11e januari 2023, waarvan 
afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie 

op St. Maarten, heb ik, Danica E.N. Zichem, 
gerechtsdeurwaarder voor burgerlijke zaken bij 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 
Aruba, Curacao, Sint Maarten en Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, wonende op Sint 

Maarten en kantoorhoudende aan de A.Th. 
Illidge Road #11 op Sint Maarten, gevolg 
gevend aan de beschikking van 9e januari 2023 
van de E. A. Rechter in het Gerecht in Eerste 

Aanleg van Sint Maarten, 
MEVROUW DELPHINE JARLAN, woonachatig 
in Frans Saint Martin, 30 Residence Sea View, 

Rue de l’Escale Oyster Pond 97150 
OPGEROEPEN, om op dinsdag, 18 april 2023, 
des voormiddags te 08:30 uur te verschijnen 
ten Raadhuize te Philipsburg op St. Maarten om 
te antwoorden op de vordering van   
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP T.S.F. & 
CO. N.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te Sint Maarten, aan de 
Voorstraat nr. 5, Suite 5, Philipsburg en 
gedomicilieerd aan de Welgelegen Road nr. 29, 
Cay Hill, ten kantore van BZSE Attorneys at 
Law/Tax Lawyers op Sint Maarten en 

gemachtigd de advocaat mr. P.P. Soons 
AR 228/22 – SXM202201441 

 
De deurwaarder, Danica E.N. Zichem 
 
 

LIQUIDATIE 

 

Tandartsenpraktijk Plaza N.V. 

Gevestigd in Sint Maarten 

Bij besluit van de aandeelhouders van 

Tandartsenpraktijk Plaza N.V. van 17 januari 

2023 is besloten de vennootschap per 

31 december 2022 te ontbinden 

 

STC Administrative & Management   

Services N.V.     

Falcon Drive 1, St. Maarten 
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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 december 
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 STAMM ALLARD voorheen 
wonende te GUANA BAY DRIVE #25, GUANA 

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

op d.d.  07 november 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 12 december 
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 VITAL CHARLESWORTH 
voorheen wonende te KING OF THE SEA 
ROAD #44,  SUCKERGARDEN, thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats op Sint Maarten 
of elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d. 14 november 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 20 december 
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 BEISHUZEN, MARIA G.L. 
voorheen wonende te L. BEETHOVEN ROAD 

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

uitgevaardigd is op d.d 19 december 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 20 december 
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 FELIX PREVELANT 
voorheen wonende te ARRON JACOB DR., 
CAY BAY, thans zonder bekende woon- of 
verblijfplaats 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, 
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 13 december 
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 ALL AMERICA CABLES 
AND RADIO (ST. MAARTEN) N.V. voorheen 

gevestigd te THREE PALM PLAZA #60, UNIT 
1, WELFARE ROAD,COLE BAY. ST. 
MAARTEN, COLE BAY, thans zonder bekende 

vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  03 november 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 december 
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 CAR & CASH N.V. 
voorheen gevestigd te WELFARE ROAD # 12, 
COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.08 november 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 december 
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 SILVER  BACK 
TRUCKING & CONSTRUTION B. V. voorheen 

gevestigd te ARCH ROAD #33 , 
SUCKERGARDEN , thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  15 november 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 20 december 
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 FOUNDATION FOR 
SOCIAL SKILLS,PERS.ENRICHMENT,EDUC. 
voorheen gevestigd te BUSH ROAD 66 D, CUL 
DE SAC, thans zonder bekende vestigingsplaats 
op Sint Maarten of elders, een dwangschrift 
betekend, welke uitgevaardigd is op d.d. 22 

november 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 december 
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 FUTURMEDIA N.V. DBA 
CARINNEAN PRID voorheen gevestigd te SR. 

PATIENTIA ROAD #1, SIMPSON BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
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 12 december 
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 FASTENERS 
SXM N.V. voorheen gevestigd te GOLDEN 
RAIN TREE DRIVE # 1, COLE BAY, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.08 november 
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 december 
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 TIME SQUARE N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET ST 

ROSE ARCADE 35-03 , PHILIPSBURG , thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  15 november 
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 20 december 
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 CONSULT.BUR.FOR 
GEN.LAB.AND SOCIAL AFFAIRS N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH. ILLIDGE ROAD # 
24, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 

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 december 
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 JULIANA TAVAREZ DIR 
OF TEXTILES TAVAREZ N.V. voorheen 

gevestigd te UNION ROAD # 24, COLE BAY, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  03 november 
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 12 december 
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 ENTERTAINMENT PARK 
N.V. voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 
76, COLE BAY, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.08 november 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 december 
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 WADHWA & SONS N.V. 
voorheen gevestigd te FRONT STREET #98, , 

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

op d.d.  15 november 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 20 december 
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 ELITE WELDING N.V. 
voorheen gevestigd te ARCH ROAD 63-B, 
SUCKERGARDEN, 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, 

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 13 december 
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 PAN ARGUS B.V. 
voorheen gevestigd te AIRPORT ROAD #34, 

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

op d.d.  03 november 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 december 
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 DATA 
SOLUTIONS N.V. voorheen gevestigd te 
CACTUS DRIVE # 13, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.14 november 

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 december 
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 CORPLEASE LIMITED 
LLC voorheen gevestigd te WELFARE ROAD 

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

op d.d.  16 november 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 20 december 
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 GLODES N.V.GLO'S 
DEAL-A-GIFT BASKET voorheen gevestigd te 
A.TH. ILLIDGE ROAD # 48, LOWER 
PRINCESS QUARTER, 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, 
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 december 
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 PELICAN ENERGY 
GROUP B.V. voorheen gevestigd te 

SUCKERGARDEN ROAD # 47, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 december 
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 PACIFIC SCHOONER N.V. 
voorheen gevestigd te LE BLUE PETER - C/O 
BOBBY'S MARINA JUANCHO URASQUIN 
BOULEVARD Z/N, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 

Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.15 november 
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 12 december 
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 CHARLES LEOPOLD BELL 
PRIMARY SCHOOL voorheen gevestigd te 

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

uitgevaardigd is op d.d.  17 november 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 20 december 
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 PC DOCTOR N.V. 
voorheen gevestigd te A.TH.ILLIDGE ROAD # 
66, LOWER PRINCESS QUARTER, 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, 
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 december 
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 RAYMOND & SOLOMAN 
INDUSTRY N.V. voorheen gevestigd te 

SUCKER-GARDEN ROAD #68, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 december 
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 PALACIOS JEWELRY 
REPAIR SHOP N.V. voorheen gevestigd te 
FRONTSTREET # 53, PHILIPSBURG, thans 
zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.15 november 
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 december 
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.M. CONSULTANT-N.V. 
voorheen gevestigd te UNION ROAD #137 , 

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

op d.d.  17 november 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 december 
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 CARAT NV voorheen 
gevestigd te FRONT STREET # 103, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 november 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 december 
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 RED ARMY N. V. voorheen 
gevestigd te SUCKER GARDEN ROAD #38,, 

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

op d.d.  07 november 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 december 
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 PICASSO ENTERPRISES 
N.V. DBA CLASSIC ELECTRONICS & 
JEWELRY voorheen gevestigd te FRONT 
STREET # 2, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 
uitgevaardigd is op d.d.15 november 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 december 
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 DEFIANCE HAVEN 
INTERNET GROUP (DHIG) N.V. voorheen 

gevestigd te BUSH ROAD# 26 , CUL DE SAC , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
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 12 december 
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 FURLA SINT MAARTEN 
N.V voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
13, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d. 24 november 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 december 
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.J.M. DISTRIBUTORS 
AND INTERNATIONAL SALES N.V. voorheen 

gevestigd te LIMPET ROAD #56, GUANA 
BAY, thans zonder bekende vestigingsplaats op 
Sint Maarten of elders, een dwangschrift 

betekend, welke uitgevaardigd is op d.d.  07 
november 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 december 
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 PIRATES IN PARADISE 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET 
#69 C, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 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 december 
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 DIAMOND AVANDERO 
CORPORATION N.V voorheen gevestigd te 

UNION ROAD #44 , COLE BAY , thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  17 november 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 december 
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 GACJORE ART ALLERY 
N.V. voorheen gevestigd te FRONT STREET # 
124, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 24 november 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 13 december 
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 ARK FOUNDATION 
voorheen gevestigd te C.A. CANNEGIETER 

STREET # 14, PHILIPSBURG, thans zonder 
bekende vestigingsplaats op Sint Maarten of 
elders, een dwangschrift betekend, welke 

uitgevaardigd is op d.d.  07 november 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 12 december 
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 RETAIL MIND N.V. 
voorheen gevestigd te BROOKS TOWERS, 
UNIT 5, PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 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 december 
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 F.M. ENTERPRISES N.V. 
voorheen gevestigd te LA PALAPA AIRPORT 

ROAD #6, SIMPSON BAY , SIMPSON BAY , 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 

welke uitgevaardigd is op d.d.  17 november 
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 december 
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 LITTLE MANHATTAN 
NAIL & SPA N.V. voorheen gevestigd te 
SECRETARIS STEEG # 3, PHILIPSBURG, 
thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d. 24 november 

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 december 
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 WRANGLER N.V. 
voorheen gevestigd te SUCKER GARDEN 

ROAD #49, UPPER PRINCESS QUARTER, 
SUCKERGARDEN, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 

dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.  07 november 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 december 
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 RUSHI N.V. voorheen 
gevestigd te FRONT STREET #45,, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d.15 november 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 december 
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.  17 november 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 december 
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 BON BON CARAIBE N.V. 

voorheen gevestigd te FRONT STREET # 195, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 
op d.d. 25 november 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 13 december 
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 YEAH N.V. voorheen 
gevestigd te SECRETARIS STEEG UNIT 3, 

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

op d.d.  07 november 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 12 december 
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 SHERDON ENTERPRISES 
N.V.** P/A: TUITT C.P.A. voorheen gevestigd 
te WALTER J.A. NISBET ROAD 43, 
PHILIPSBURG, thans zonder bekende 
vestigingsplaats op Sint Maarten of elders, een 
dwangschrift betekend, welke uitgevaardigd is 

op d.d.15 november 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 december 
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 FAMILY RADIO VIBZ FM 
N.V. voorheen gevestigd te C/O SAMSON 
TJARK, P.O. BOX 5398, , PHILIPSBURG , 

thans zonder bekende vestigingsplaats op Sint 
Maarten of elders, een dwangschrift betekend, 
welke uitgevaardigd is op d.d.  21 november 

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  

 
 
 
 
 

ECHTSCHEIDING 
 

 
Bij exploot van 29e september 2022, waarvan 
een afschrift aan de Officier van Justitie op St. 
Maarten, heb ik,  Solange M. Apon, 
deurwaarder, voor burgelijke zaken bij het 
Gerecht in Eerste Aanleg  St. Maarten, ten 

verzoeke van Jenifer Marilyn Hendricks,  vonnis 
van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats 
St. Maarten, van de 29e augustus 2022, is de 
echtscheiding uitgesproken tussen Jenifer 
Marilyn Hendricks, wonende op St. Maarten, 
en Monique Augustine Hyman, wonende op 
St.Martin, deze betekening opdat gerequireerde 

voornoemd niet onkundig blijven van 

vorenvermeld beschikking. (E 51/22 – SXM 
202200445) 
 
De deurwaarder S.M. APON 
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LANDSBESLUIT 

 

Van Januari 11, 2023 no. 23/LB-23/019 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN, 
 

In overweging genomen hebbende: 

 

- dat het wenselijk is om de heer Arthur H.L. Lambriex te benoemen tot Minister van 

Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie;  

 

Gelet op: 

 

- artikel 33, eerste lid, en artikel 40 van de Staatsregeling; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

Met ingang van heden te benoemen tot minister: 

 

- de heer Arthur H.L. Lambriex en hem te belasten met de leiding van het Ministerie van 

Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie. 

 

Artikel 2 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van het tijdstip van ondertekening. 

 

 

Dit landsbesluit wordt in de Landscourant geplaatst. 

 

 Philipsburg, 11 januari 2023 

 De Gouverneur van Sint Maarten 

        Mr. A.G. Baly 

 

 
11 januari 2023 
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken 

 

 
 
 

N°  2023/11 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 63 
 

 
 

 
LANDSBESLUIT 

Van de  03 januari 2023, no. LB-22/0685 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
 dat met het oog op de continuïteit van het werk van de Raad van Toezicht op de Advocatuur 

wenselijk is om onderstaande voorzitter en (plaatsvervangende) leden te herbenoemen en 
tevens twee plaatsvervangende voorzitters te benoemen;  

 
Gelet op: 

 Artikel 21 van de Advocatenlandsverordening (AB 2013, GT no. 792) 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
De volgende personen worden met ingang van 1 oktober 2022 voor een periode van drie jaar 
herbenoemd tot voorzitter dan wel (plaatsvervangend) lid van de Raad van Toezicht op de 

Advocatuur.: 
 Hr. mr. C.M. Luijks    voorzitter 

 Hr. mr. M.O. Kortenoever  lid 

 Hr. mr. W.J. Noordhuizen  plaatsvervangend lid 

 Hr. mr. G.R. Bergman   plaatsvervangend lid 

 Hr. mr. Ch.R. Rutte   plaatsvervangend lid 

 
Artikel 2 
Te benoemen met ingang van 1 oktober 2022 voor een periode van drie jaar tot plaatsvervangend 
voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur.: 

 Mw. mr. N.M. Martinez 

 Mw. mr. F.V.L.M. Wannyn 

 
Artikel 3 
Ontslag te verlenen aan onderstaande personen met ingang van 1 oktober 2022, met dank voor 

bewezen diensten voor het Land. 
 Hr. mr. P.E. de Kort   plaatsvervangend voorzitter 

 Mw. mr. G.C. Richardson-Nicolaas plaatsvervangend lid 

 Mw. mr. S.E. Thomson   plaatsvervangend lid 

 
Artikel 4 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en wordt in de 

Landscourant geplaatst. 
 

Philipsburg,03 januari 2023 
De Gouverneur van Sint Maarten 

05 januari 2023 
De Minister van Justitie, 

               N°  2022/1575 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 64 
 

 
 

No. 1565/2022 
 

 
 

LANDSBESLUIT 

 

Van de  10 januari 2023, no. LB-23/002 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 

 
Op voordracht van de Minister van Financiën, handelende in overeenstemming is met het gevoelen 

van de ministerraad; 

 

Gelezen hebbende: 

- het landsbesluit van 1 april 2021, no. 21/0113; 

- de brief van de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten 

van 10 november 2022 met bijbehorend besluit van 29 september 2022; 

- de brief van de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten 

van 13 december 2022 met bijbehorend besluit van 9 december 2022; 

- het proces-verbaal van 22 januari 2019, waarmee de eed (belofte) is afgelegd door mevrouw 

Marie Elizabeth de Weever-Fincio als hypotheekbewaarder in handen van de Gouverneur van 

Sint Maarten; 

 

In overweging genomen hebbende: 

- dat de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten onder andere is belast met de 

uitvoering van de Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van hun 

boekhouding; 

- dat per 1 januari 2023 de benoemingen van de huidige hypotheekbewaarders aflopen; 

- dat de Raad van Toezicht van de Stichting kadaster- en hypotheekwezen Sint Maarten van 

heeft besloten de Minister van Financiën te verzoeken: 

o mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio te laten benoemen als hypotheekbewaarder 

vanaf 1 januari 2023 voor de periode van een (1) jaar; 

o de heer Shaka Shabaka Lake te laten benoemen als hypotheekbewaarder vanaf 1 januari 

2023 voor de periode van een (1) jaar of voor de periode tot het aflopen van zijn 

arbeidsoverkomst, welke afloopt op 31 mei 2024; 

- dat er op dit moment geen uitzicht is op een ander persoon of andere personen die op korte 

termijn kunnen worden benoemd als hypotheekbewaarder; 

 

Gelet op: 

- Artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Landsverordening verzelfstandiging kadaster- en 

hypotheekwezen; 

- Artikel 3 van de Bepalingen tot regeling van het ambt der Hypotheekbewaarders en van hunne 

boekhouding, zoals gewijzigd; 

 

 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 65 
 
 

HEEFT BESLOTEN: 

 

Artikel 1 

Wordt mevrouw Marie Elizabeth de Weever-Fincio benoemd als hypotheekbewaarder van Sint Maarten 

voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

 

 

Artikel 2 

Wordt de heer Shaka Shabaka Lake benoemd als hypotheekbewaarder van Sint Maarten voor de 

periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 mei 2024. 

 

 

Artikel 3 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en wordt in de 
Landscourant gepubliceerd. 

 

 

Philipsburg, 10 januari 2023 

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

12 januari 2023 

De Minister van Financiën 

 

 
 
Bezwaar: 
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo 56, eerste lid, Landsverordening 
Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een 
bezwaarschrift ingediend worden bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft afgegeven. 
 
Beroep: 
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de 
Landsverordening Administratieve Rechtsspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking 

van deze beschikking een beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 66 
 
 

                                                                             No. 2022/ 1174 

 

                                                      LANDSBESLUIT 

 

van 21 Oktober 2022, no.LB-22/0557 

 

DE GOUVERNEUR VAN SINT MAARTEN 
 

Op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid; 
  

In overweging genomen hebbende:   
  

- dat het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen onder leiding 

staat van een directeur;  

- dat de heer Glen A. Carty bij landsbesluit van 1 augustus 2016 no.LB -16/0164 

benoemd is als directeur van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten 

Verzekeringen;   

- het arbeidsreglement “ Director Employment Regulations & Special Convenant” 

van 14 juni 2019 tussen de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en 

Arbeid en de heer Glen A. Carty;  

- de voordracht van de Raad van Toezicht van het Uitvoeringsorgaan Sociale en 

Ziektekosten Verzekeringen, gedateerd 13 oktober 2021; en 

- dat het wenselijk is om bij landsbesluit de benoemingstermijn van de heer Glen A. 

Carty als directeur vast te stellen.  

 
Gelet op: 

Artikel 6, derde lid van de Landsverordening Sociale en Ziektekosten Verzekeringen.  
 

HEEFT BESLOTEN:  

 

Artikel 1  

De heer Glen A. Carty, geboren 14 oktober 1960 te Curacao, te benoemen als directeur 
van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen, tot 14 oktober 2025. 
 

Artikel 2  

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening en werkt 

terug tot en met 14 Juni 2019.   

  

                                                    Philipsburg, 21 oktober 2022 

De Gouverneur van Sint Maarten,  

03 november 2022  

De Minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling 

en Arbeid  
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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 5 december 2022, nummer 
WBN-CM 2022/6, 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 

Toelichting ad artikel 5b, eerste lid, HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden: 
 
5b-1. Toelichting ad artikel 5b 
 
Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse 

bevoegde autoriteit wordt geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:  

a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 108 

of artikel 109 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, en  
b. de adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen 

worden verbroken, en  
c. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht 

van gewijsde heeft gekregen, en  
d. het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.  

 
Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad), die niet van toepassing is in Curaçao en 
Sint Maarten, vervallen. Vanaf die datum is in Europees Nederland artikel 10:103 BW-NL tot en met 
artikel 10:112 BW-NL van toepassing. Artikel 10:112 BW-NL bepaalt dat het conflictenrecht van artikel 

10:103 BW-NL tot en met artikel 10:112 BW-NL van toepassing is (met terugwerkende kracht) vanaf 1 
januari 2004. 
 
In Curaçao en Sint Maarten kunnen verklaringen van recht worden afgegeven. 
 
Definitie familierechtelijke betrekking(en)  

   

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen naar 
de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d RWN en in 
paragraaf ‘5b-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5b RWN. 
 
5.1 Kern artikel 5b, eerste lid RWN: ‘sterke adoptie’ 

Kern van artikel 5b, eerste lid (en onder b) RWN is dat de buitenlandse adoptie leidde tot verbreking 
van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen. Dit wordt een ‘sterke adoptie’ genoemd. Of 

sprake is (geweest) van een ‘sterke adoptie’ volgt uit het van toepassing zijnde vreemde familierecht. 
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Is dit niet het geval geweest: lees verder bij artikel 5b, tweede lid RWN. Landeninformatie over 
buitenlandse adopties is te vinden in de overzichtslijst Simple and full adoption van het International 
Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family, International Social Service 
(ISS/IRC) op de website www.iss-ssi.org. 
 

Het moet niet alleen gaan om een ‘sterke adoptie’. De adoptie moet ook in aanmerking komen voor 
erkenning in Europees Nederland, op grond van hetzij artikel 10:108 BW-NL of artikel 10:109 BW-NL. 
Onderscheiden naar artikel 10:108 BW-NL en artikel 10:109 BW-NL volgen hieronder twee overzichten 
met de voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap. Voor de voorwaarden van artikel 
10:108 BW-NL: zie onder 5.2, en zie voor de voorwaarden van artikel 10:109 BW-NL onder 5.4. 

5.2 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:108 BW-NL in 

het spel is, zijn: 

● er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag); 
● door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) 

verbroken; 
● volgens artikel 10:108 BW-NL heeft die adoptie van rechtswege werking binnen de Nederlandse 

rechtsorde (zie nummer 5.3); 
● op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land 

waar de adoptie plaatsvond) is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander; 
● op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind 

minderjarig. 
 
Nogmaals: bij artikel 10:108 BW-NL geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
Het kind wordt Nederlander op de dag dat de buitenlandse adoptie niet langer (naar het recht van het 
adoptieland) vatbaar is voor aantasting door middel van het instellen van een rechtsmiddel tegen de 

adoptie. 

5.3 Uitleg beoordeling erkenning van rechtswege van buitenlandse adoptie ex artikel 10:108 BW-NL. 

Criteria beoordeling  

De erkenningsvraag in geval van artikel 10:108 BW-NL zal doorgaans worden beantwoord door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand, door de ambtenaar van de basisregistratie personen (BRP) of door 
de consulaire ambtenaar bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Wordt die vraag 
positief beantwoord dan is inschrijving van de desbetreffende registers mogelijk zonder dat een 
gerechtelijke erkennings- of exequaturprocedure nodig is. Wordt de inschrijving geweigerd, dan kan 
verzoeker zich tot de rechter wenden. 
 

Leidraad bij de erkenning op grond van artikel 10:108 BW-NL is het afschrift van de buitenlandse 
adoptie-uitspraak. Dit buitenlandse document moet, zo nodig, te zijn gelegaliseerd of zijn voorzien van 
een apostille in het land van herkomst. 

Ook moet met (als nodig: gelegaliseerde) bescheiden de gewone verblijfplaats van betrokkenen te 
worden aangetoond zowel op het moment van indiening van het adoptieverzoek als het moment van 
totstandkoming van de adoptie. 
 

Tenzij er aanwijzingen zijn voor fraude, zal de ambtenaar zich, behalve genoemde bescheiden, geen 
andere bescheiden van andere buitenlandse bij de adoptie betrokken instanties behoeven te laten 
overleggen (nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, 28 457, 2002-2003, nr. 6, pp. 7 en 
8). 
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Situaties artikel 10:108 BW-NL  

Als vermeld: bij de toepassing van artikel 10:108 BW-NL gaat het altijd om adoptiefouder(s) die, op het 
moment van de adoptie, gewone verblijfplaats heeft (hebben) (gehad) buiten Europees Nederland, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Onderstaand 

volgen twee overzichten met de voorwaarden voor de erkenning van rechtswege, onderscheiden naar 
gewone verblijfplaats van adoptiefouder(s) én adoptiefkind: 

● op het moment van de indiening van het adoptieverzoek alsook, 
● op het moment van de totstandkoming van de buitenlandse adoptie-uitspraak. 

 
Overzicht situatie 1: alle betrokkenen woonachtig in het land waar de adoptie plaatsvond  

Erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags 
adoptieverdrag) geschiedt in het geval dat adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats 
hebben (gehad) in het land waar de adoptie plaatsvond als de adoptie is uitgesproken door de tot 
adoptie-uitspraken bevoegde autoriteit. 
 
Het moet altijd gaan om een in het desbetreffende buitenland tot het uitspreken van adopties bevoegde 
instantie. 

 
Zowel op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek als de totstandkoming van de buitenlandse 
adoptie-uitspraak moeten adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats hebben gehad in 
het land waar de adoptie plaatsvond. 
 
Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als: 

● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of 

● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of 
● de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval 

zo als de adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft. 
 
Overzicht situatie 2: adoptiefouders wonen in het ene vreemde land, het kind in het andere 
vreemde land  

Voorwaarden voor erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie 

conform het Haags adoptieverdrag) als de adoptie is uitgesproken in het land waar of de 
adoptiefouder(s) zijn/hun gewone verblijfplaats heeft/hebben (gehad), of het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft (gehad), zijn: 

● de adoptie is in den vreemde uitgesproken door de tot adoptie-uitspraken bevoegde autoriteit. 
Het moet altijd gaan om een in het desbetreffende buitenland tot het uitspreken van adopties 
bevoegde instantie; 

● op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek en op het tijdstip van totstandkoming 

van de buitenlandse adoptie-uitspraak hadden de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in 
het land waar de adoptie plaatsvond; dan wel 

● op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek en op het tijdstip van totstandkoming 
van de buitenlandse adoptie-uitspraak had het adoptiefkind gewone verblijfplaats in het land 
waar de adoptie plaatsvond. 

 

Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als: 

● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of 
● aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of 
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● de adoptie die in de staat van herkomst van het kind is uitgesproken, niet erkend is in de staat 
waarin de adoptiefouder(s) zowel op het moment van het adoptieverzoek als op het moment van 
de uitspraak hun gewone verblijfplaats hadden; of 

● de adoptie die in de staat van de gewone verblijfplaats van de adoptiefouder(s) is uitgesproken, 
niet is erkend in de staat waar het kind zowel op het moment van het adoptieverzoek als op het 

moment van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had; of 
● de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval 

zo als de adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft. 
 
5.4 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:109 BW-NL in 
het spel is, zijn: 

● er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag); 
● door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) 

verbroken; 

● er is een rechterlijke verklaring op grond van artikel 1:26 BW-NL aanwezig (de rechterlijke 
verklaring); 

● op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land 
waar de adoptie plaatsvond) is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander; 

● op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind 
minderjarig. 

 
Nogmaals: bij artikel 10:109 BW-NL geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, op het moment 
van de adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland. Let op! Dus niet van 
toepassing als de adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
Het kind verkrijgt het Nederlanderschap met ingang van de datum waarop de Nederlandse rechter een 
verklaring op grond van artikel 1:26 BW-NL heeft afgegeven. Deze verklaring is een constitutief vereiste 
voor de erkenning van de buitenlandse adoptie. 

 

Voorbeeld  

 

Mevrouw A heeft de Nederlandse nationaliteit en vestigt zich in 2012 in Malawi. In 2015 adopteert A 

volgens Malawisch recht kind B, geboren in Malawi in 2012. Malawi is in 2015 geen partij bij het Haags 

adoptieverdrag. Dit betekent dat artikel 5a RWN niet op deze adoptie van toepassing is, maar artikel 5b 

RWN. Uit de overgelegde stukken blijkt dat aan de adoptiebeslissing een behoorlijk onderzoek en een 

behoorlijke rechtspleging vooraf is gegaan. Ook blijkt dat de adoptie de namen van de minderjarige 

heeft gewijzigd (het kind heeft de geslachtsnaam van de adoptiefouder gekregen), dat de minderjarige 

een nieuwe geboorteakte heeft gekregen (daarop staat de adoptiefmoeder vermeld als moeder) en dat 

de adoptie is geregistreerd in het adoptieregister van Malawi. Er blijkt echter ook dat een adoptie naar 

Malawisch recht niet de erfrechtelijke band tussen het geadopteerde kind en zijn geboorte-ouder(s) 

verbreekt. De band blijft in tact voor zover die op het moment van de adoptie bestaat. Wel ontstaat er 

naar Malawisch recht een erfrechtelijke band met de adoptiefouders.   

 

Omdat onder ‘familierechtelijke betrekkingen’ in artikel 5a RWN en 5b RWN moet worden verstaan: de 
‘juridische afstammingsrelatie met de ouder’, en niet meer dan dat, is de conclusie dat hier sprake is 

van een sterke adoptie en van toepasbaarheid van artikel 5b, eerste lid RWN. Dit betekent dat het kind 
in dit geval de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Dit voorbeeld is tot stand gekomen aan de 
hand van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, van 22 december 2020 
(ECLI:NL:RBDHA:2020:14082). 
 
B 

Paragraaf 2.2.5/Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden: 
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Paragraaf 2.2.5. (Overige) over te leggen documenten 
 
Paragraaf 2.2.5.1 Algemeen 
De Gouverneur die de optieverklaring in ontvangst neemt, verlangt in beginsel van de optant dat hij 
gegevens bewijst door middel van documenten. Zie ook artikel 6, vijfde lid, BvvN. 

 
In de optieprocedure wordt zoveel mogelijk gestreefd naar inontvangstneming van optieverklaringen 
die worden ondersteund door alle benodigde (bewijs)stukken. Dit is ook in het belang van de optant, 
aangezien bij weigering van de bevestiging van de optie, de reeds betaalde optiegelden niet worden 
gerestitueerd. Indien de optant een aantal benodigde gegevens niet kan verstrekken, wordt hem 
geadviseerd te wachten met het afleggen van de optieverklaring tot het moment dat alle verlangde 

gegevens kunnen worden verstrekt. Mocht de optant er echter op staan zijn optieverklaring, ondanks 
het niet overleggen van de door de Gouverneur gevraagde documenten af te leggen, dan dient de 
Gouverneur de verklaring in ontvangst te nemen. 
 

Om zekerheid te verkrijgen over de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die opteert voor het 
Nederlanderschap, moet deze vreemdeling nationaliteit- en identiteitvaststellende documenten 
overleggen (zie onder meer artikel 6 BvvN en paragraaf 2.2.5.1 en 2.2.5.3 bij artikel 6, tweede lid, 

RWN).  
Uit art. 3:2 Awb vloeit voort dat de bevestiging van de optie zo zorgvuldig mogelijk is voorbereid en 
genomen. Er bestaat bovendien een rechtsbelang bij het zoveel mogelijk zorgen dat Nederlander worden 
plaatsvindt op juiste persoonsgegevens en juiste nationaliteit. Volgens vaste jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het aan verzoeker of optant om zijn identiteit en 
nationaliteit aan te tonen en aan de staatssecretaris om te beoordelen of de identiteit en nationaliteit 
van de desbetreffende verzoeker of optant met de door hem overgelegde stukken zijn aangetoond.1 Ook 

als een optant is vrijgesteld van het documentenvereiste (zie paragraaf 2.2.5.5. bij artikel 6, derde lid, 
RWN), kan gerede twijfel aan de gestelde identiteit of nationaliteit daarom een reden vormen voor 
afwijzing.  
 
In uitzondering op vorenstaande wordt de bevestiging van een optie niet geweigerd vanwege gerede 

twijfel aan de identiteit of nationaliteit van de verzoeker als de twijfel aan de gestelde identiteit of 
nationaliteit enkel is ontstaan als gevolg van onjuiste verklaringen van zijn of haar ouders. In dat geval 

wordt aangenomen dat de bij vergunningverlening veelal minderjarige logischerwijs uitgaat van de 
gegevens die volgen uit de gegevens zoals opgegeven door de ouder(s) en dat hij/zij de 
waarheidsverklaring als bedoeld in artikel 31, vierde lid BvvN naar waarheid invult en ondertekent. 
 
Mocht binnen twaalf jaar na de optie blijken dat sprake is geweest van valse verklaringen, bedrog of 
het verzwijgen van enig voor de verkrijging van het Nederlanderschap relevant feit dan dient te worden 

onderzocht of de verkrijging van het Nederlanderschap moet worden ingetrokken. 
 
Een optant kan, indien hij verkrijging van het Nederlanderschap door optie beoogt, ruimschoots 
voorafgaand aan het starten van de optieprocedure zorg dragen voor verkrijging van de daarvoor 
noodzakelijke bewijsstukken, waarmee een geldig nationaal paspoort en een (indien nodig: 
gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte zijn bedoeld. 
 

Optanten van wie de nationaliteit onbekend is in de PIVA  

Indien de nationaliteit van de optant onbekend is in de PIVA, moet hij in beginsel ook een geldig 
buitenlands reisdocument (paspoort) (paragraaf 2.2.5.1) en (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 
buitenlandse akten van de burgerlijke stand, waaronder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 
buitenlandse geboorteakte zie (paragraaf 2.2.5.3) overleggen. 
 
De optant, die in de PIVA is ingeschreven zonder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 

buitenlandse geboorteakte te hebben overgelegd, moet bij het afleggen van zijn optieverklaring wel een 
(gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte overleggen. Hij is dan mogelijk 

                                                           
1 Zie AbRvS, 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:501 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=3:2&g=2021-11-25&z=2021-11-25
https://wetten.overheid.nl/BWBW33099/2021-11-01#Circulaire.divisie6_Circulaire.divisie6.3_Circulaire.divisie2_Circulaire.divisie2.2_Circulaire.divisie2.2.5_Circulaire.divisie2.2.5.5
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eerder opgenomen in de PIVA met een door hem afgelegde ‘verklaring onder ede of belofte’. In deze 
‘verklaring onder ede of belofte’ heeft de optant zijn geboorteplaats (en daarmee tevens zijn 
geboorteland) gemeld. De optant moet, tenzij hij in de optieprocedure – wegens bewijsnood of het 
ontbreken van (erkend) centraal gezag in een land – wordt vrijgesteld van de verplichting om zich te 
identificeren door middel van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) geboorteakte, in het kader 

van de optieprocedure een uit die geboorteplaats afkomstige recente en (gelegaliseerde/van apostille 
voorziene) geboorteakte overleggen. Indien de optant verklaart dat hij zijn geboorteakte niet over kan 
leggen, moet hij dit met bewijsstukken aantonen, dan wel moet hij aantonen dat hij al het mogelijke 
heeft gedaan om in het bezit te komen van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse 
geboorteakte. 
 

De Gouverneur vraagt de optant tevens een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te overleggen, 
eventueel op basis van de verkregen buitenlandse geboorteakte. Als de optant stelt hierover niet te 
kunnen beschikken, dan verzoekt de Gouverneur betrokkene om met bewijsstukken aan te tonen dat 
hij al het mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument 

(paspoort). De Gouverneur beslist uiteindelijk op grond van de door de optant overgelegde documenten 
of deze in aanmerking komt voor verkrijging van het Nederlanderschap door middel van optie. 
 

Optanten afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag  
De optant die afkomstig is uit een land zonder (erkend) centraal gezag moet eveneens zijn identiteit en 
nationaliteit aantonen. Hiertoe moet de optant documenten overleggen waarover hij de beschikking 
heeft, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte. Conform 
de‘Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNA-onderzoek 
in gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze documenten 
worden verzocht. Momenteel is alleen Somalië een land zonder (erkend) centraal gezag. Voor de vraag 

of sprake is van een land zonder (erkend) centraal gezag kan de Gouverneur contact opnemen met de 
ketenpartnerlijn van de IND. 
 
Optanten, met een reguliere verblijfsvergunning, afkomstig uit niet-erkende staten 
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend zijn. 

De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij voorbeeld een 
geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die uit Abchazië,  Noord-

Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen. 
 
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van het 
land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de 
Gouverneur voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal paspoort 
(bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de niet-erkende staat 

afkomstig is. 
 
Staatloze optanten met een reguliere verblijfsvergunning 
Vreemdelingen,  die in de PIVA zijn opgenomen als staatloos,  ‘en die in het bezit zijn van een reguliere 
verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een geboorteakte overleggen. Zij kunnen 
echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een geboorteakte. Als een verzoeker 
volgens de PIVA staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van bewijsnood mede betrokken wat de 

oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de aannemelijkheid worden bepaald of de 

verzoeker het  betreffende document niet kan verkrijgen. 
 
Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook 
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen. 
 
Paragraaf 2.2.5.2. Buitenlands reisdocument 

In beginsel moet de optant een geldig buitenlands reisdocument overleggen. Dit niet alleen in verband 
met de identificatie maar ook om de nationaliteit van de optant te kunnen ‘vaststellen’ en de in het 
reisdocument vermelde personalia te vergelijken met de gegevens in overgelegde akte(n) van de 
burgerlijke stand. Daartoe kan hij overleggen een reisdocument van het land waarvan hij de nationaliteit 
heeft of een vluchtelingenpaspoort óf een vreemdelingenpaspoort. Daarnaast is kennis over de actuele 

http://www.ind.nl/
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nationaliteit van de vreemdeling, die krachtens artikel 6, lid 1, onder e RWN opteert voor het 
Nederlanderschap noodzakelijk omdat aan de hand daarvan wordt beoordeeld of deze optant na het 
verkrijgen van het Nederlanderschap afstand moet doen van de oorspronkelijke nationaliteit. De optant 
overlegt een geldig buitenlands reisdocument, tenzij hij op onderstaand beschreven wijze aantoont dat 
hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is niet meer in het bezit kan worden gesteld 

van een geldig buitenlands reisdocument. 
 
Minderjarige medeoptanten  
Met ingang van 26 oktober 2015 hoeven minderjarigen die zijn geboren in Nederland of elders in het 
Koninkrijk, geen geldig buitenlands reisdocument over te leggen in de optieprocedure als zij 
tegelijkertijd met de ouder(s) opteren (op grond van artikel 6, lid 8 RWN), en mits de ouder(s) met 

betrekking tot zichzelf beschikt(ken) over een geldig buitenlands paspoort en een 
gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte. Hetzelfde geldt voor minderjarigen die zijn geboren in een 
land waarop het Apostilleverdrag van toepassing is (Kamerstuk 19 637, nr. 2072). 
Het bovenstaande geldt ook voor een kind dat niet is mee-geopteerd met de ouder maar dat zelfstandig 

een naturalisatieverzoek doet op grond van art. 11, vierde lid RWN. Het kind dat zelfstandig een 
naturalisatieverzoek wil indienen maar dat reeds meerderjarig is, deelt niet in de vrijstelling (art. 11-
5). 

Indien de minderjarige wel in het bezit is van een geldig buitenlands paspoort dan is er geen bezwaar 
om dit aan het optiedossier toe te voegen. 
 
Paragraaf 2.2.5.3. Bewijsnood geldig buitenlands reisdocument (paspoort) 
Van de voorwaarde van het overleggen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) is 
vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is een geldig buitenlands reisdocument 
(paspoort) te overleggen. Vrijstelling van deze voorwaarde is alleen mogelijk indien de optant volgens 

de onderstaande regels in bewijsnood is. 
De optant die zich erop beroept dat hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, niet 
of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort), toont 
dat op de volgende wijze aan. 
De optant legt een schriftelijke verklaring over van de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan 

is, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom de optant niet in het bezit wordt gesteld van een 
geldig buitenlands reisdocument (paspoort). Indien de optant voornoemde verklaring niet kan 

overleggen, toont hij met andere bewijsstukken aan dat hij niet in het bezit kan worden gesteld van een 
geldig buitenlands reisdocument (paspoort), dan wel toont de optant aan dat hij al het mogelijke heeft 
gedaan om in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort). De Gouverneur 
beslist vervolgens of voldoende is aangetoond dat de optant niet of niet meer in het bezit kan worden 
gesteld van het gevraagde document. De bewijsstukken mogen bij het afleggen van de optieverklaring 
niet ouder zijn dan zes maanden. 

 
Voorbeeld 1  
De optant heeft zich gewend tot de ambassade van het land waarvan hij onderdaan is. Hij heeft daar 
verzocht in het bezit te worden gesteld van een paspoort teneinde zijn identiteit aan te tonen bij het 
afleggen van zijn optieverklaring. Door de ambassade is de optant vervolgens niet in het bezit gesteld 
van het gevraagde paspoort. Hij heeft wel een brief ontvangen waarin is opgenomen dat hij door de 
ambassade niet in het bezit kan worden gesteld van het gevraagde paspoort, aangezien paspoorten en 

identiteitsbewijzen enkel door de bevoegde instanties in het land van herkomst kunnen worden 

afgegeven. Naar aanleiding van deze brief heeft verzoeker geen actie ondernomen, maar hij legt de 
brief bij de IND over als zijnde een bewijsstuk van bewijsnood. In dit geval is géén sprake van 
bewijsnood. 
Voorbeeld 2  
De optant legt bij het afleggen van de optieverklaring in 2009 twee brieven over uit 2007 gericht aan 
de ambassade van het land van herkomst waarin hij verzoekt om afgifte van een paspoort. Ook legt hij 

een bewijs over waaruit blijkt dat hij deze brieven indertijd aangetekend heeft verstuurd. Op de brieven 
heeft hij geen reactie gekregen van de ambassade. In dit geval is er geen sprake van bewijsnood. De 
stukken die betrokkene overlegt zijn immers (ruim) ouder dan zes maanden. Betrokkene heeft indertijd 
contact opgenomen met de ambassade en zal dat nogmaals moeten doen om te proberen van de 
ambassade dan wel een paspoort, dan wel een stuk te verkrijgen waaruit blijkt dat aan hem geen 
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paspoort kan worden verleend. 
 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de 
onderstaande omstandigheden: 

● de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van 

de verleende reguliere verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de 
autoriteiten van het land van herkomst: 

● op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de 
autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of 

● de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. 
 

Bezit van een vreemdelingenpaspoort afgegeven in het Koninkrijk  
Ook indien de optant in het bezit is gesteld van een reisdocument voor vreemdelingen 
(Vreemdelingenpaspoort), dan moet deze in principe met een geldig buitenlands 
reisdocument(paspoort) zijn nationaliteit aantonen. Aan het vereiste overleggen van een geldig 

buitenlands reisdocument (paspoort) wordt bijvoorbeeld niet voorbijgegaan om de enkele reden dat de 
optant de reis naar het land waarvan hij onderdaan is, bezwaarlijk vindt, al dan niet om medische 
redenen. De reden waarom de optant de reis bezwaarlijk acht, zal door de optant moeten worden 

opgegeven en zo nodig worden bewezen met bewijsstukken. 
Oproep buitenlandse dienstplicht als bewijs van actueel bezit vreemde nationaliteit  
Het komt voor dat optanten stellen niet van de eigen autoriteiten een geldig paspoort te krijgen omdat 
zij in het herkomstland de militaire dienstplicht (nog) moeten vervullen. Omdat een betrokkene in 
verzuim is met het tijdig vervullen van de dienstplicht geven de desbetreffende autoriteiten geen (nieuw) 
paspoort meer af, ondanks het feit dat betrokkene (nog) wel de nationaliteit van dat land heeft. Dat een 
vreemdeling door zijn autoriteiten wordt opgeroepen om dienstplicht te vervullen, is een aanwijzing dat 

hij in het bezit is van de door hem gestelde vreemde nationaliteit. De eis om een geldig buitenlands 
paspoort te overleggen, vervalt daarom als betrokkene een schriftelijke oproep voor de militaire 
dienstplicht overlegt, die op de dag van de optieverklaring niet ouder is dan een jaar. 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich 
heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 

 
Paragraaf 2.2.5.4. Buitenlandse akten van de burgerlijke stand 

Voor wat betreft verklaringen en/of afschriften dan wel uittreksels van buitenlandse akten van de 
burgerlijke stand geldt dat de optant in beginsel de volgende originele, gelegaliseerde/geapostilleerde 
documenten dient te overleggen (zie voor uitzonderingen ook hierna bij paragraaf 2.2.5.4 en paragraaf 
2.2.5.5): 

  geboorteakte van hemzelf; én 

  geboorteakten van kinderen waarvoor medeverkrijging van het Nederlanderschap wordt 
beoogd; in geval van adoptiefkinderen eventueel aangevuld met adoptieakte/ vonnis of 
andere stukken waarmee de adoptie kan worden aangetoond; én 

  huwelijksakte indien optie wordt verzocht op grond van driejarig huwelijk met een 
Nederlander of indien de optant als gevolg van het huwelijk meerderjarig is geworden of 
indien het betreft een optie met toepassing van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder c, RWN); 

  echtscheidings- c.q. verstotingsakte. Dit document is van belang voor de beoordeling of er 
mogelijk sprake is van bigamie (artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN) en of wordt 
voldaan aan de termijn van (ongehuwd) samenwonen als bedoeld in artikel 8, tweede en 
vierde lid, RWN; 

  (indien van toepassing in betreffende land): Familieboekje. Het familieboekje is eveneens van 
belang voor de beoordeling van de vraag of mogelijk sprake is van polygamie. Zo kan bekeken 
worden of in dit boekje kinderen zijn vermeld die een andere moeder hebben dan de 
echtgenote van de optant. Is dat het geval, dan dient, in verband met bevestiging van de 
verkrijging van het Nederlanderschap, het huwelijk van de optant met die andere vrouw 
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beëindigd te zijn. In Islamitische landen worden in principe alleen wettige kinderen in een 
dergelijk boekje vermeld; 

 bewijs van erkenning of wettiging (bijvoorbeeld erkenningsakte, geboorteakte met latere 
vermelding betreffende erkenning/wettiging of huwelijksakte ouders) in geval van een 
optieverklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN; 

 bewijs van gezamenlijk gezag (bijvoorbeeld akte van registratie van het partnerschap van de 
moeder van de optant en haar Nederlandse partner, of het vonnis van de Nederlandse rechter 
waarbij tot gezamenlijk gezag is besloten) in geval van een optieverklaring als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, RWN. 

 
Kunnen de hiervoor bedoelde verklaringen/afschriften/uittreksels als brondocument voor de PIVA 
worden geaccepteerd, dan worden deze documenten ook voor optie aanvaard. In de regel zullen de 

gegevens die in de optieverklaring en de beslissing daarop worden opgenomen, conform de inschrijving 
in de PIVA zijn. Wordt tijdens de optieprocedure een document overgelegd waaruit blijkt dat de 
aanvankelijke inschrijving in de PIVA aanpassing behoeft, dan wordt hiervoor, zo mogelijk, zorg 

gedragen alvorens de bevestiging of weigering van de bevestiging wordt afgegeven. 
 
Paragraaf 2.2.5.5. 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. 
 
paragraaf 2.2.5.6. Verkrijging, vertaling en legalisatie van buitenlandse documenten 

Voor zowel het verkrijgen van documenten als de vertalingen en eventuele legalisatie en inhoudelijke 
verificatie van stukken, dient betrokkene zelf zorg te dragen. Indien de documenten zijn opgesteld in 
een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dient de optant zorg te dragen voor een 
door een beëdigd vertaler gemaakte vertaling, die gehecht moet zijn aan het originele (afschrift van 
het) document. De op dit moment geldende circulaire legalisatie is van toepassing. Wanneer een 
vreemdeling om asielgerelateerde redenen bezwaar maakt tegen het aanvragen van documenten in het 
land van herkomst, wordt van overlegging van die documenten afgezien. Hiervan kan echter worden 

afgeweken indien zich een van de situaties voordoet op grond waarvan bezwaar tegen legalisatie niet 
zou hoeven worden gehonoreerd. 
 
Paragraaf 2.2.5.7. Bewijsnood (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse 
documenten 
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten 
kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over 

te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. 
 

Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land 
waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in 
het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande 
politieke situatie. 

 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de 
onderstaande omstandigheden: 

● de optant beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van 
de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het 
land van herkomst; 
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● op verzoek van de optant een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de 
autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of 

● de optant vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. 
 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich 

heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 
 
Syrië 
Tot 1 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch een 
uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het ambtsbericht 
over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te instabiele situatie, 

waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.   
 
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan 
 

Geboorteakte en paspoort 
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld van 
het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort 

(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zij in 
bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse 
nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft. 
Als de optant bij het afleggen van een optieverklaring stelt etnisch Armeen te zijn kan de Gouverneur 
via de Ketenservice telefoonlijn van de IND hierover navraag doen. Het gegeven dat betrokkene uit 
Azerbeidzjan afkomstig is volgt uit de PIVA aan de hand van de bij betrokkene geregistreerde 
geboorteplaats. 

 
Voorbeelden bij bewijsnood 
 
Voorbeeld 1 
X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een optieverklaring af te leggen op grond van artikel 6, 

eerste lid, aanhef en onder e RWN. Sinds zijn derde woont hij met zijn ouders op Sint Maarten. X is 
geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar geleden op Sint Maarten vestigde (en 

verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde uittreksels uit) geboorteakten van 
Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van X. Tijdens de voorlichtingsfase 
voorafgaand aan de indiening van zijn optieverklaring hoort X dat hij een recent, niet ouder dan zes 
maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte dient in te leveren bij de Gouverneur. 
Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document het nú van toepassing zijnde legalisatie- 
of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel volgens de nu geldende legalisatiecirculaire 

moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige 
regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek China) en dient er een vertaling in het Nederlands, 
Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. 
 
X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te 
gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft 
vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op 

grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft te overleggen. 

De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier 
op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan 
het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het 
bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat 
degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige 
omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, 

kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de 
geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van de optieverklaring 
is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend argument, net zomin 
als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat een in Hong Kong 
verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar X stuurt. Of kan 
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X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) in Hong Kong laten 
opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via een gemachtigde 
worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument door de 
behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een ondersteunende 
verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere transportmiddelen 

(bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij een door een 
ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde onmogelijkheid tot 
verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur vraagt daarbij dus 
altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. 
 
Voorbeeld 2 

Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van de 
ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft 
proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is echter 
gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. 

Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat 
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er 
geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de 

gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt 
bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood 
aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van 
herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken 
om het beroep op bewijsnood te accepteren. 
 
C 

Paragraaf 3.5/Toelichting ad artikel 7, HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden: 
 

Paragraaf 3.5. Over te leggen documenten  
 
Paragraaf 3.5.1 Algemeen 

Het verzoek om naturalisatie moet zoveel mogelijk worden ondersteund door (bewijs)stukken. De 
Gouverneur kan van de verzoeker verlangen dat hij gegevens bewijst door middel van documenten 
(artikel 31, vijfde lid, BvvN). Volledigheid van de stukken is ook in het belang van de verzoeker, 
aangezien in geval van afwijzing van het verzoek om naturalisatie de naturalisatiegelden niet worden 

gerestitueerd. Indien de verzoeker een aantal benodigde gegevens of vereiste documenten niet kan 
verstrekken, wordt hem geadviseerd te wachten met de indiening van het verzoek tot het moment 
waarop alle vereiste gegevens en documenten kunnen worden verstrekt. Mocht verzoeker er toch op 
staan om zijn verzoek in te dienen, ondanks het niet overleggen van de door de Gouverneur gevraagde 
documenten of het niet voldoen aan de voorwaarden voor naturalisatie, dan neemt de Gouverneur het 
verzoek in ontvangst. De Gouverneur kan in dit geval verlangen dat de verzoeker een verklaring 

ondertekent als opgenomen in model 2.21. 
 
Om zekerheid te verkrijgen over de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling die door naturalisatie 
het Nederlanderschap wil verkrijgen, overlegt deze vreemdeling nationaliteit- en identiteitvaststellende 
documenten (zie onder meer artikel 31 BvvN en paragraaf 3.5.1 en 3.5.3 hierna).  
Naast het zo goed mogelijk toepassen van de nationaliteitsbepalingen vloeit uit art. 3:2 Awb voort dat 

het naturalisatiebesluit zo zorgvuldig mogelijk is voorbereid en genomen. Er bestaat bovendien een 

rechtsbelang bij het zoveel mogelijk zorgen dat naturalisatie tot Nederlander plaatsvindt op juiste 
persoonsgegevens en juiste nationaliteit. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is het aan verzoeker of optant om zijn identiteit en 
nationaliteit aan te tonen en aan de staatssecretaris om te beoordelen of de identiteit en nationaliteit 
van de desbetreffende verzoeker of optant met de door hem overgelegde stukken zijn aangetoond. 2 
Ook als een verzoeker is vrijgesteld van het documentenvereiste (zie paragraaf 3.5.5. bij artikel 7 RWN), 
kan gerede twijfel aan de gestelde identiteit of nationaliteit daarom een reden vormen voor afwijzing. 

                                                           
2 Zie AbRvS, 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:50 

http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0013605&artikel=31
http://ind.pucoverheid.nl/zoeken/document/PUC_IND_740543_0/20180101/#TOC_anchor_ID0EP5ER
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0013605&artikel=31
http://ind.pucoverheid.nl/zoeken/document/PUC_IND_740543_0/20180101/#TOC_anchor_ID0EVDGO
http://ind.pucoverheid.nl/zoeken/document/PUC_IND_740543_0/20180101/#TOC_anchor_ID0ENLGO


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 78 
 
 
In uitzondering op vorenstaande wordt een naturalisatieverzoek niet afgewezen vanwege gerede 
twijfel aan de identiteit of nationaliteit van de verzoeker als de twijfel aan de gestelde identiteit of 
nationaliteit enkel is ontstaan als gevolg van onjuiste verklaringen van zijn of haar ouders. In dat geval 
wordt aangenomen dat de bij vergunningverlening veelal minderjarige logischerwijs uitgaat van de 

gegevens die volgen uit de gegevens zoals opgegeven door de ouder(s) en dat hij/zij de 
waarheidsverklaring als bedoeld in artikel 31, vierde lid BvvN naar waarheid invult en ondertekent. 
 
Mocht binnen twaalf jaar na naturalisatie blijken dat sprake is geweest van valse verklaringen, bedrog 
of het verzwijgen van enig voor de verkrijging van het Nederlanderschap relevant feit dan dient te 
worden onderzocht of de verkrijging van het Nederlanderschap moet worden ingetrokken. 

 
De vreemdeling kan, indien hij verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie beoogt, 
ruimschoots voorafgaand aan het starten van de naturalisatieprocedure zorg dragen voor verkrijging 
van de daarvoor noodzakelijke bewijsstukken, waarmee een geldig nationaal paspoort en een (indien 

nodig: gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte zijn bedoeld. 
 
Verzoekers van wie de nationaliteit onbekend is in de PIVA  

Indien de nationaliteit van de verzoeker onbekend is in de PIVA, moet hij in beginsel ook een geldig 
buitenlands reisdocument (paragraaf 3.5.1) en (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse 
akten van de burgerlijke stand, waaronder een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse 
geboorteakte (zie paragraaf 3.5.3) overleggen. 
 
De verzoeker die in de PIVA is ingeschreven zonder daarbij een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 
buitenlandse geboorteakte te hebben overgelegd, moet bij de indiening van zijn verzoek om 

naturalisatie een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte overleggen. Hij is 
dan mogelijk eerder opgenomen in de PIVA met een door hem afgelegde ‘verklaring onder ede of 
belofte’. In deze ‘verklaring onder ede of belofte’ heeft verzoeker zijn geboorteplaats (en daarmee 
tevens zijn geboorteland) gemeld. Verzoeker moet, tenzij hij ook in de naturalisatieprocedure -wegens 
bewijsnood of het ontbreken van (erkend) centraal gezag in een land- blijft vrijgesteld van de 

verplichting om zich te identificeren door middel van een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 
geboorteakte, in het kader van de naturalisatieprocedure een uit die geboorteplaats afkomstige recente 

en (gelegaliseerde/van apostille voorziene) geboorteakte overleggen. Indien de verzoeker verklaart dat 
hij zijn geboorteakte niet kan overleggen, toont hij dit met bewijsstukken aan, dan wel toont hij aan dat 
hij al het mogelijke heeft gedaan om in het bezit te komen van een (gelegaliseerde/van apostille 
voorziene) buitenlandse geboorteakte. Indien de verzoeker niet de gevraagde (gelegaliseerde/van 
apostille voorziene) buitenlandse geboorteakte en geen bewijsstukken overlegt, informeert de 
Gouverneur de verzoeker dat de IND alsnog zal vragen om een (gelegaliseerde/van apostille voorziene) 

buitenlandse geboorteakte te overleggen. 
 
De Gouverneur vraagt de verzoeker tevens een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te 
overleggen, eventueel op basis van de verkregen buitenlandse geboorteakte, dan wel vraagt de 
Gouverneur de verzoeker om met bewijsstukken aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om 
in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort). Indien de verzoeker geen 
paspoort en geen bewijsstukken overlegt, informeert de Gouverneur de verzoeker dat de IND alsnog 

zal vragen om een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) te overleggen. 

 
Verzoekers afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag  
De verzoeker die afkomstig is uit een land zonder (erkend)centraal gezag, moet eveneens zijn identiteit 
en nationaliteit aantonen. Hiertoe overlegt de verzoeker documenten waarover hij de beschikking heeft, 
bijvoorbeeld een paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte. Conform de ‘Circulaire 
legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNA-onderzoek in gevallen 

waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze documenten worden 
verzocht. Momenteel is alleen Somalië een land zonder (erkend) centraal gezag. Voor de vraag of sprake 
is van een land zonder (erkend) centraal gezag kan de Gouverneur contact opnemen met de 
ketenpartnerlijn van de IND. 
 

http://ind.pucoverheid.nl/zoeken/document/PUC_IND_740543_0/20180101/#TOC_anchor_ID0EVDGO
http://ind.pucoverheid.nl/zoeken/document/PUC_IND_740543_0/20180101/#TOC_anchor_ID0ENLGO
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Reguliere verzoekers afkomstig uit niet-erkende staten 
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend zijn. 
De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij voorbeeld een 
geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die uit Abchazië,  Noord-
Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen. 

 
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van het 
land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de IND 
voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal paspoort 
(bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de niet-erkende staat 
afkomstig is. 

 
Staatlozen met een reguliere verblijfsvergunning 
Vreemdelingen, van wie is vastgesteld dat zij als staatloos moeten worden aangemerkt, en die in het 
bezit zijn van een reguliere verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een 

geboorteakte overleggen. Zij kunnen echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een 
geboorteakte. Als een verzoeker vastgesteld staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van bewijsnood 
mede betrokken wat de oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de aannemelijkheid 

worden bepaald of de verzoeker de betreffende documenten niet kan verkrijgen. 
 
Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook 
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen. 
 
Paragraaf 3.5.2. Buitenlands reisdocument 
De verzoeker moet in beginsel een geldig reisdocument overleggen, inclusief alle pagina’s met in- en 

uitreisstempels. Dit niet alleen in verband met identificatie van de verzoeker maar ook om zijn 
nationaliteit en verblijf te kunnen vaststellen en de in het reisdocument vermelde personalia te 
vergelijken met de overgelegde akte(n) van de burgerlijke stand. Kennis over de actuele nationaliteit 
van de te naturaliseren vreemdeling is noodzakelijk omdat aan de hand daarvan wordt beoordeeld of 
de verzoeker na het verkrijgen van het Nederlanderschap afstand moet doen van de oorspronkelijke 

nationaliteit. Deze afstandsplicht is in beginsel een voorwaarde voor de naturalisatie. 
Als de verzoeker niet in het bezit is van een geldig buitenlands reisdocument en staatloos is, mag hij 

een vreemdelingenpaspoort overleggen. 
De verzoeker overlegt een geldig buitenlands reisdocument, tenzij hij op onderstaand beschreven wijze 
aantoont dat hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, niet meer in het bezit kan 
worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument. 
Minderjarigen 
Met ingang van 26 oktober 2015 hoeven minderjarigen die zijn geboren in Nederland of elders in het 

Koninkrijk, geen geldig buitenlands reisdocument over te leggen in de naturalisatieprocedure als zij 
tegelijkertijd met de ouder(s) naturaliseren, en mits de ouder(s) met betrekking tot zichzelf 
beschikt(ken) over een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte. 
Hetzelfde geldt voor minderjarigen die zijn geboren in een land waarop het Apostilleverdrag van 
toepassing is (Kamerstuk 19 637, nr. 2072). 
Het bovenstaande betreft medenaturalisatie in de zin van art. 11, eerste, tweede, derde en zevende lid 
RWN. Na-naturalisatie van het minderjarige kind, zoals bedoeld in artikel 11, vierde lid, valt ook onder 

de vrijstelling. 

 
Het kind dat zelfstandig een naturalisatieverzoek doet maar meerderjarig is, deelt niet in de vrijstelling 
(artikel 11, vijfde lid RWN). 
Indien de minderjarige wel in het bezit is van een geldig buitenlands paspoort dan is er geen bezwaar 
om dit aan het naturalisatiedossier toe te voegen. 
 

Paragraaf 3.5.3. Bewijsnood geldig buitenlands reisdocument (paspoort) 
Van de voorwaarde van het overleggen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) is 
vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is een geldig buitenlands reisdocument 
(paspoort) te overleggen. Vrijstelling van deze voorwaarde is alleen mogelijk indien de verzoeker 
volgens de onderstaande regels in bewijsnood is. 

http://www.ind.nl/
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De verzoeker die zich erop beroept dat hij door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is, 
niet of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument, toont dat op 
volgende wijze aan. De verzoeker legt een schriftelijke verklaring over van de autoriteiten van het land 
waarvan hij onderdaan is, waarin gemotiveerd wordt aangegeven waarom de verzoeker niet in het bezit 
wordt gesteld van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort). Indien de verzoeker voornoemde 

verklaring niet kan overleggen, toont hij met andere bewijsstukken aan dat hij al het mogelijke heeft 
gedaan om in het bezit te komen van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort). Deze 
bewijsstukken worden in het naturalisatiedossier gevoegd. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
beslist vervolgens of voldoende is aangetoond dat de verzoeker niet of niet meer in het bezit kan worden 
gesteld van het gevraagde document. De bewijsstukken mogen bij de indiening van het verzoek om 
naturalisatie niet ouder zijn dan zes maanden. 

 
Voorbeeld 1  
Verzoeker heeft zich gewend tot de ambassade van het land waarvan hij onderdaan is. Hij heeft daar 
verzocht in het bezit te worden gesteld van een paspoort teneinde zijn identiteit aan te tonen bij de 

indiening van zijn verzoek om naturalisatie. Door de ambassade is verzoeker vervolgens niet in het bezit 
gesteld van het gevraagde paspoort. Hij heeft wel een brief ontvangen waarin is opgenomen dat hij 
door de ambassade niet in het bezit kan worden gesteld van het gevraagde paspoort, aangezien 

paspoorten en identiteitsbewijzen enkel door de bevoegde instanties in het land van herkomst kunnen 
worden afgegeven. Naar aanleiding van deze brief heeft verzoeker geen actie ondernomen, maar legt 
hij de brief bij de IND over als zijnde een bewijsstuk van bewijsnood. In dit geval is géén sprake van 
bewijsnood. 
 
Voorbeeld 2  
Verzoeker legt bij de indiening van zijn verzoek om naturalisatie in 2009 twee brieven over uit 2007 

gericht aan de ambassade van het land van herkomst waarin hij verzoekt om afgifte van een paspoort. 
Ook legt hij een bewijs over waaruit blijkt dat hij deze brieven indertijd aangetekend heeft verstuurd. 
Op de brieven heeft hij geen reactie gekregen van de ambassade. In dit geval is er geen sprake van 
bewijsnood. De stukken die betrokkene overlegt zijn immers (ruim) ouder dan zes maanden. Betrokkene 
heeft indertijd contact opgenomen met de ambassade en zal dat nogmaals moeten doen om te proberen 

van de ambassade dan wel een paspoort, dan wel een stuk te verkrijgen waaruit blijkt dat aan hem 
geen paspoort kan worden verleend. 

 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de 
onderstaande omstandigheden: 

● de verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum 
van de verleende reguliere verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de 
autoriteiten van het land van herkomst: 

● op verzoek van de verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de 
autoriteiten waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of 

● de verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. 
 
Bezit van een vreemdelingenpaspoort afgegeven in het Koninkrijk 
Ook indien de verzoeker, op zijn verzoek, in het bezit is gesteld van een reisdocument voor 
vreemdelingen (Vreemdelingenpaspoort), dan moet deze in principe met een geldig buitenlands 

reisdocument(paspoort) zijn nationaliteit aantonen. Aan het vereiste overleggen van een geldig 

buitenlands reisdocument (paspoort) wordt bijvoorbeeld niet voorbijgegaan om de enkele reden dat de 
verzoeker de reis naar het land waarvan hij onderdaan is, bezwaarlijk vindt. De reden waarom de 
verzoeker de reis bezwaarlijk acht, zal door de verzoeker moeten worden opgegeven en zo nodig worden 
bewezen met bewijsstukken. 
 
Oproep buitenlandse dienstplicht als bewijs van actueel bezit vreemde nationaliteit 

Het komt voor dat naturalisatieverzoekers stellen niet van de eigen autoriteiten een geldig paspoort te 
krijgen omdat zij in het herkomstland de militaire dienstplicht (nog) moeten vervullen. Omdat een 
betrokkene in verzuim is met het tijdig vervullen van de dienstplicht geven de desbetreffende 
autoriteiten geen (nieuw) paspoort meer af, ondanks het feit dat betrokkene (nog) wel de nationaliteit 
van dat land heeft. Dat een vreemdeling door zijn autoriteiten wordt opgeroepen om dienstplicht te 
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vervullen, is een aanwijzing dat hij in het bezit is van de door hem gestelde vreemde nationaliteit. De 
eis om een geldig buitenlands paspoort te overleggen, vervalt daarom als betrokkene een schriftelijke 
oproep voor de militaire dienstplicht overlegt, die op de dag van het indienen van het 
naturalisatieverzoek niet ouder is dan een jaar. 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich 

heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 
 
Paragraaf 3.5.4. Buitenlandse akten van de burgerlijke stand  
De verzoeker dient in beginsel de volgende originele buitenlandse akten (van de burgerlijke stand) te 
overleggen (zie voor uitzonderingen hieronder paragraaf 3.5.4): 

 geboorteakte van hemzelf en geboorteakten van kinderen voor wie medeverlening wordt 
gevraagd. In geval van adoptiefkinderen eventueel aangevuld met de adoptieakte of het 
adoptievonnis of andere stukken waarmee de adoptie kan worden aangetoond; 

  huwelijksakte indien naturalisatie verzocht wordt op grond van driejarig huwelijk met een 
Nederlander (vergelijk artikel 8, tweede lid, RWN) of indien de verzoeker als gevolg van het 
huwelijk meerderjarig is geworden; 

  echtscheidings- c.q. verstotingsakte. Dit document is van belang voor de beoordeling of er 
mogelijk sprake is van bigamie (artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, RWN) en of wordt 
voldaan aan de termijn van (ongehuwd) samenwonen als bedoeld in artikel 8, tweede en 
vierde lid, RWN; 

 (indien van toepassing in betreffende land): Familieboekje. Het familieboekje is eveneens 
van belang voor de beoordeling van de vraag of mogelijk sprake is van polygamie. Zo kan 
bekeken worden of in dit boekje kinderen zijn vermeld die een andere moeder hebben dan 
de echtgenote van de optant. Is dat het geval, dan dient, in verband met bevestiging van de 
verkrijging van het Nederlanderschap, het huwelijk van de optant met die andere vrouw 
beëindigd te zijn. In Islamitische landen worden in principe alleen wettige kinderen in een 
dergelijk boekje vermeld; 

 bewijs van erkenning of wettiging (bijvoorbeeld erkenningsakte, geboorteakte met latere 
vermelding betreffende erkenning of wettiging of huwelijksakte ouders) in geval van een 
verzoek om naturalisatie als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, RWN. 

 
Indien de overgelegde buitenlandse akten van de burgerlijke stand ten tijde van de indiening van het 
verzoek om naturalisatie kunnen worden geaccepteerd als brondocument voor de PIVA, worden deze 
documenten ook aanvaard voor de verlening van het Nederlanderschap. Immers, in de regel vindt de 
verlening van het Nederlanderschap plaats op basis van de inschrijving in de PIVA. Wordt echter bij de 
Gouverneur een document overgelegd waaruit blijkt dat de PIVA moet worden gewijzigd, dan dient 

hiervoor zo mogelijk zorg te worden gedragen alvorens advies aan de IND wordt uitgebracht. 
 
Paragraaf 3.5.5. 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. 
 
Paragraaf 3.5.6. Verkrijging, vertaling en legalisatie van buitenlandse documenten  

Voor zowel het verkrijgen van documenten als de vertalingen en eventuele legalisatie van stukken, dient 
betrokkene zelf zorg te dragen. Indien de documenten zijn opgesteld in een andere taal dan het 
Nederlands, Engels, Duits of Frans, dient verzoeker zorg te dragen voor een door een in één van de 
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landen van het koninkrijk beëdigd vertaler gemaakte vertaling, die gehecht moet zijn aan het originele 
(afschrift van het) document. De op dit moment geldende circulaire legalisatie is van toepassing. 
Wanneer een vreemdeling die in het kader van de verlening/verlenging van zijn verblijfsvergunning is 
vrijgesteld van het paspoortvereiste, bezwaar maakt tegen het aanvragen van documenten in het land 
van herkomst, wordt van overlegging van die documenten afgezien. Hiervan kan echter worden 

afgeweken indien zich een van de situaties voordoet op grond waarvan bezwaar tegen legalisatie niet 
zou hoeven worden gehonoreerd. 
 
Paragraaf 3.5.7. Bewijsnood gelegaliseerde buitenlandse documenten 
Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde documenten 
kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in staat is dergelijke documenten over 

te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen vrijstelling verleend. 
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het land 
waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede wanneer in 
het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat moment bestaande 

politieke situatie. 
 
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de 

onderstaande omstandigheden: 
● verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum van 

de verleende verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de autoriteiten van het 
land van herkomst; 

● op verzoek van verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de 
autoriteiten waarvan de verzoeker de nationaliteit bezit betrokken waren; of 

● verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit. 

 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks dat één van bovenstaande omstandigheden zich 
heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood. 
 
Syrië 

Tot 1 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch een 
uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het ambtsbericht 

over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te instabiele situatie, 
waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.  
 
Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige geboorteakte hebben, dan wordt 
deze door de bevoegde autoriteiten, na de gebruikelijke controle en akkoordbevinding, geregistreerd in 
de desbetreffende bevolkingsbasisregistratie. 

 
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan 
 
Geboorteakte en paspoort 
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld van 
het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort 
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zijn in 

bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse 

nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft. 
Bij het in ontvangstnemen van het naturalisatieverzoek beoordeelt de Gouverneur niet of de verzoeker 
daadwerkelijk etnisch Armeniër is. Bij het behandelen van het naturalisatieverzoek zal de IND aan de 
hand van het vreemdelingenrechtelijke dossier onderzoeken of de verzoeker in eerdere procedure(s) 
heeft gemeld etnisch Armeens te zijn en afkomstig uit Azerbeidzjan. De Gouverneur kan de PIVA 
raadplegen om te zien of de bij betrokkene geregistreerde geboorteplaats in Azerbeidzjan lag. 

 
Voorbeelden bij bewijsnood 
 
Voorbeeld 1 
X, 19 jaar en van Chinese nationaliteit, wenst een verzoek om naturalisatie in te dienen. Sinds zijn derde 
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woont hij met zijn ouders op Curaçao. X is geboren in Hong Kong. Toen de familie van X zich 16 jaar 
geleden op Curaçao vestigde (en verblijfsrecht kreeg) werden wel van zijn vader en moeder (vertaalde 
uittreksels uit) geboorteakten van Hong Kong overgelegd bij de bevolkingsadministratie, maar niet van 
X. Tijdens de voorlichtingsfase voorafgaand aan de indiening van zijn verzoek om naturalisatie hoort X 
dat hij een recent, niet ouder dan zes maanden uit Hong Kong afkomstig uittreksel van zijn geboorteakte 

dient in te leveren bij de Gouverneur. Bovendien geldt met betrekking tot dit over te leggen document 
het nú van toepassing zijnde legalisatie- of apostillerecht. Dit betekent dat het in te leveren uittreksel 
volgens de nu geldende legalisatiecirculaire moet zijn voorzien van hetzij legalisatie, hetzij een 
apostillestempel (dit al naar gelang van het huidige regime bij geboorteakten uit de Volksrepubliek 
China) en dient er een vertaling in het Nederlands, Engels, Frans of Duits van het uittreksel te worden 
bijgevoegd, afkomstig van een beëdigd vertaler. 

X stelt dat hij geen tijd van zijn baas krijgt om in Hong Kong het uittreksel van zijn geboorteakte te 
gaan halen. Bovendien heeft hij geen geld voor die dure reis en het allerergste van alles: hij heeft 
vliegangst. X ziet het niet zitten en vraagt de behandelende ambtenaar of sprake is van bewijsnood op 
grond waarvan hij niet een uittreksel uit zijn geboorteakte hoeft over te leggen. 

De behandelend ambtenaar zoekt een oplossing. Van bewijsnood zoals de regels dit bedoelen, is hier 
op voorhand immers geen sprake. Van bewijsnood is alleen sprake als het totaal onmogelijk is om aan 
het uittreksel van de geboorteakte te komen, hetzij omdat door een (aangetoonde) verwoesting van het 

bevolkingsregister de geboorteakte niet meer bestaat (en er zijn geen kopieën van), hetzij omdat 
degene die de akte moet afhalen dat met gevaar voor eigen leven moet doen (wegens onveilige 
omstandigheden in het vreemde land). Tegen degene die (nu) geen vrij kan krijgen van zijn werkgever, 
kan de behandelend ambtenaar zeggen dat hij/zij mogelijkerwijs tijdens een volgende vakantie de 
geboorteakte kan afhalen. Het later indienen, als alle documenten aanwezig zijn, van het verzoek om 
naturalisatie is hiervan dan het gevolg. Ook het financiële argument is niet een doorslaggevend 
argument, net zomin als de aangevoerde vliegangst. Om te beginnen bestaat mogelijk de oplossing dat 

een in Hong Kong verblijvend familielid van X voor hem het uittreksel opvraagt en het over de post naar 
X stuurt. Of kan X de akte via professionele rechtshulpverleners (bijvoorbeeld een advocatenkantoor) 
in Hong Kong laten opvragen. Mocht dit alles niet baten en kan het uittreksel op geen enkele wijze via 
een gemachtigde worden verkregen (hetgeen niet te verwachten is), dan kan de vliegangst als argument 
door de behandelend ambtenaar alléén worden geaccepteerd als X van zijn bewering een 

ondersteunende verklaring overlegt van een psychiater. Tenzij hij zijn land middels andere 
transportmiddelen (bijvoorbeeld boot) kan bereiken, om aldaar het gevraagde te verkrijgen. Alleen bij 

een door een ondersteunend bewijsstuk, afkomstig van een objectieve bron, aangetoonde 
onmogelijkheid tot verkrijging van het vereiste document is sprake van bewijsnood. De Gouverneur 
vraagt daarbij dus altijd om ondersteunend bewijs uit objectieve bron. 
 
Voorbeeld 2 
Bij het indienen van haar verzoek om naturalisatie overlegt betrokkene een Engelstalige verklaring van 

de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte 
heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar is 
echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven. 
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat 
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer er 
geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en wanneer de 
gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij eerder heeft verstrekt 

bijv. in de toelatingsprocedure, kan op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood 

aangenomen worden. Andere stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van 
herkomst) waar ook dezelfde gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken 
om het beroep op bewijsnood te accepteren. 
 
D 

Paragraaf 5.3/Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, HRWN-CM is gewijzigd en komt 
te luiden: 
 

paragraaf 5.3. De verzoeker is wél bereid afstand te doen 
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Verzoeker wordt door de Gouverneur in de voorlichtingsfase gewezen op de verplichting om bij 
naturalisatie tot Nederlander afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Verzoeker wordt 
tevens gewezen op de uitzonderingen op die verplichting. Hem wordt – voor zover mogelijk – 
meegedeeld of hij al dan niet onder een uitzonderingscategorie valt. Een verzoeker die bereid is afstand 
te doen, wordt in de voorlichtingsfase verwezen naar de autoriteiten van het land waarvan hij de 

nationaliteit bezit teneinde te informeren naar de wijze waarop afstand van die nationaliteit kan worden 
gedaan (kan afstand worden gedaan op een ambassade of consulaire post, kan alleen afstand worden 
gedaan in het land van herkomst, dient voor het doen van afstand te worden betaald etc.) én naar de 
(eventuele) gevolgen van het doen van afstand (bijvoorbeeld het verlies van vermogensrechtelijke 
rechten). Dit is om te voorkomen dat verzoeker, na de totstandkoming van de naturalisatie tot 
Nederlander, bij het doen van afstand wordt geconfronteerd met daaraan verbonden voorwaarden 

waaraan hij niet kan of niet wenst te voldoen. Na de totstandkoming van de naturalisatie kan hij immers 
niet meer met succes een beroep doen op één van de uitzonderingscategorieën. In dat kader is van 
belang dat uit de door verzoeker ondertekende bereidheidsverklaring blijkt dat hij in verband met het 
doen van afstand is gewezen op de uitzonderingscategorieën en dat hij tevens is verwezen naar de 

autoriteiten waarvan hij de nationaliteit bezit voor het verkrijgen van informatie omtrent het doen van 
afstand. 
 

Ten slotte wordt verzoeker in de voorlichtingsfase meegedeeld dat indien hij na de naturalisatie weigert 
afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit, het besluit waarbij hem het Nederlanderschap is 
verleend, kan worden ingetrokken. 
 
Indien verzoeker wél bereid is afstand te doen, moet hij bij het indienen van het verzoek om naturalisatie 
een bereidheidsverklaring ondertekenen waarop hij dat duidelijk aangeeft (zie model 2.4 en model 2.5). 
 

Het origineel van de bereidheidsverklaring wordt door de Gouverneur met het advies verzonden naar 
de IND. Indien de Gouverneur dat noodzakelijk acht, kan hij een kopie van die verklaring behouden. In 
het advies dient te worden aangegeven of verzoeker bereid is afstand te doen van zijn huidige 
nationaliteit. 
 

Tegelijkertijd met de kennisgeving dat verzoeker Nederlander is geworden, ontvangt hij een bericht van 
onze Minister om binnen een termijn van drie maanden een verzoek te doen tot afstand van zijn 

oorspronkelijke nationaliteit. Daarbij wordt hij tevens gewezen op de mogelijkheid tot intrekking van 
het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, 
eerste lid, aanhef en onder d, RWN. Van dit bericht wordt een kopie gezonden aan de Gouverneur 
(artikel 58, eerste lid, BvvN). 
De genaturaliseerde die drie maanden na (de terugmelding van) de uitreiking van de bekendmaking 
(tijdens de naturalisatieceremonie) niet heeft aangetoond dat hij actie heeft ondernomen om afstand te 

doen van de oorspronkelijke nationaliteit, wordt door de IND schriftelijk verzocht om binnen een termijn 
van een maand stukken toe te zenden waaruit blijkt dat hij afstand heeft gedaan dan wel een verzoek 
om afstand heeft gedaan3 (geldt voor landen waarin het verlies van die nationaliteit alleen met 
toestemming van de nationale overheid kan worden gerealiseerd of waarin daarover alleen door die 
overheid kan worden beslist) of een verklaring van afstand4 heeft afgelegd, maar daarvan nog geen 
bevestiging heeft gehad van de bevoegde autoriteit. 
 

Indien na die maand blijkt dat hij dit heeft nagelaten of dat hij niet heeft gereageerd, ontvangt hij een 

tweede rappel. In dit schrijven wordt het verzoek om toezending van de gevraagde stukken herhaald 
en wordt tevens aangegeven dat, indien hij dit binnen een maand nalaat, het koninklijk besluit waarbij 
het Nederlanderschap werd verleend door onze Minister zal worden ingetrokken. Na verloop van deze 
termijn zonder dat betrokkene aan het verzoek om toezending van deze stukken heeft voldaan, zal onze 
Minister overgaan tot intrekking van het koninklijk besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend 
(artikel 60 BvvN). Alvorens tot intrekking van het koninklijk besluit wordt overgegaan neemt de IND 

zekerheidshalve contact op met de Gouverneur van het eilandgebied om na te gaan of betrokkene 

                                                           
3) Uit de stukken moet blijken dat de bevoegde autoriteit het verzoek om afstand in behandeling heeft genomen.  
4) Uit de stukken moet blijken dat de autoriteit waar de verklaring van afstand is afgelegd die verklaring in behandeling heeft 
genomen.  



 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 85 
 
inderdaad geen verklaring tot afstand van de oorspronkelijke nationaliteit heeft overgelegd. 
 
De genaturaliseerde zal in de drie maanden na de uitreiking van de bekendmaking op verschillende 
wijzen kunnen aantonen dat hij actie heeft ondernomen om afstand te doen van de oorspronkelijke 
nationaliteit. Zo zal hij kunnen aantonen dat hij een verzoek om afstand heeft gedaan of dat hij een 

verklaring van afstand heeft afgegeven, maar daarvan nog geen bevestiging heeft gehad van de 
bevoegde autoriteit. Als betrokkene dit heeft gedaan, maar het heeft nog niet tot verlies van de andere 
nationaliteit geleid, zal hij zes maanden na zijn reactie door de IND schriftelijk worden verzocht binnen 
een maand informatie te verschaffen met betrekking tot de voortgang van het doen van afstand (artikel 
58, tweede lid, BvvN). Indien betrokkene hierop niet reageert, wordt hem een nieuwe brief gestuurd. 
In dit schrijven wordt het verzoek om binnen een maand informatie te verschaffen herhaald en wordt 

aangegeven dat indien hij dit nalaat, het koninklijk besluit waarbij het Nederlanderschap werd verleend 
door de Minister van Justitie zal worden ingetrokken. Na verloop van deze termijn zonder dat betrokkene 
reageert, zal onze Minister overgaan tot intrekking van het koninklijk besluit waarbij het 
Nederlanderschap is verleend. Alvorens tot intrekking van het koninklijk besluit wordt overgegaan, 

neemt de IND zekerheidshalve contact op met de Gouverneur om na te gaan of betrokkene inderdaad 
geen verklaring tot afstand van de oorspronkelijke nationaliteit heeft overgelegd. 
 

Indien betrokkene wél reageert op het verzoek of de verzoeken om informatie van de IND aan 
betrokkene een nadere termijn worden gesteld om het verlies van de andere nationaliteit te 
bewerkstelligen (artikel 58, derde lid, BvvN). Dit zal met name geschieden indien de buitenlandse 
overheid nog niet heeft beslist op het verzoek om afstand of indien deze nog geen bevestiging van het 
verlies van de andere nationaliteit na een verklaring van afstand heeft toegezonden. Onze Minister kan 
van betrokkene verlangen dat hij zijn verzoek of verklaring herhaalt. Afhankelijk van de redenen die 
betrokkene geeft op grond waarvan het nog niet is gelukt om afstand te doen, beslist onze Minister of 

het Nederlanderschap met toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN wordt 
ingetrokken of dat hem opnieuw een termijn (de duur van de gegunde termijn hangt weer af van de 
gegeven redenen en de toepasselijke feiten en omstandigheden; afhankelijk van de omstandigheden 
kan hem dus meerdere keren een termijn worden gegund) wordt gegund om te voldoen aan zijn 
verplichting om afstand te doen. De getoonde bereidheid van betrokkene om mee te werken en de 

moeite die hij heeft gedaan om de andere nationaliteit te verliezen, zal bij deze beslissing een rol spelen. 
 

Indien de genaturaliseerde ondanks herhaalde herinneringsbrieven nalatig blijft al het mogelijke te doen 
zijn andere nationaliteit(en) te verliezen, zal op grond van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder d, RWN worden overgegaan tot de intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is 
verleend (zie de toelichting bij artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN). 
 
Als na verloop van tijd is gebleken dat betrokkene al het mogelijke heeft gedaan dat redelijkerwijs van 

hem kan worden verlangd om die nationaliteit te verliezen én is gebleken dat de autoriteiten van het 
land van de andere nationaliteit in het betreffende geval geen of onvoldoende medewerking verlenen 
aan het verzoek of de verklaring van afstand, dan kan onze Minister besluiten betrokkene te ontslaan 
van de verplichting om afstand te doen (artikel 58, derde lid, BvvN). Van geen of onvoldoende 
medewerking in deze zin kan worden gesproken indien de autoriteit van het land van de andere 
nationaliteit na verloop van een aantal jaren nog steeds geen beslissing heeft genomen op de herhaalde 
verzoeken of verklaringen van betrokkene om afstand van die nationaliteit te doen. Dit gaat uiteraard 

niet op als – eventueel na onderzoek – blijkt dat het gebrek aan medewerking van de autoriteit is te 

wijten aan betrokkene zelf (gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het niet betalen van leges of het niet 
aanleveren van stukken). 
Documenten uit het buitenland dienen, indien nodig, gelegaliseerd en vertaald te worden. De op dit 
moment geldende circulaire legalisatie is van toepassing. 
 
De genaturaliseerde die afstand heeft gedaan, zal een bewijs daarvan moeten overleggen bij de 

Gouverneur dan wel bij de IND. In de betreffende nationaliteitswetgeving dient te worden nagegaan of 
de instantie die een verklaring van afstand heeft afgegeven of bevestigd dan wel de instantie die de 
beslissing op het verzoek om afstand heeft genomen wel daartoe is bevoegd. Een dergelijke verklaring 
van afstand is een akte die gelegaliseerd dient te zijn, tenzij een uitzondering op die regel van toepassing 
is (zie hierboven paragraaf 4). Indien de verklaringen en/of het document zijn opgesteld in een andere 
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taal dan het Engels, Duits of Frans, dient betrokkene zorg te dragen voor een door een in één van de 
landen van het koninkrijk beëdigd vertaler gemaakte vertaling welke dient te worden gehecht aan de 
originele verklaring/het originele document (zie hierboven paragraaf 4). Een verklaring waarin wordt 
aangegeven dat hij zijn paspoort heeft ingeleverd, is niet voldoende. De verklaring van de autoriteiten 
dient in elk geval de personalia van betrokkene te bevatten en (zo mogelijk) de datum met ingang 

waarvan betrokkene niet meer in het bezit is van zijn oorspronkelijke nationaliteit. De IND heeft een 
eigen verantwoordelijkheid in het beoordelen van een verklaring van afstand van de oorspronkelijke 
nationaliteit. Indien een verklaring van afstand is ingediend bij de Gouverneur en de IND is van mening 
dat de verklaring van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit niet voldoet, wordt contact met de 
betreffende gezaghebber opgenomen. 
 

Wordt het bewijs dat de andere nationaliteit is verloren, overgelegd bij de IND, dan zal een gewaarmerkt 
afschrift daarvan worden gezonden aan de Gouverneur waar het verzoek om naturalisatie is ingediend 
en tevens – in het geval betrokkene is verhuisd naar een ander eilandsgebied – naar het eilandsgebied 
waar betrokkene staat ingeschreven in de basisadministratie, met het verzoek de basisadministratie 

aan dit gegeven aan te passen (artikel 59, eerste en derde lid, BvvN). 
 
Wordt het bewijs dat de andere nationaliteit is verloren, overgelegd bij het eilandgebied waar het 

verzoek om naturalisatie is ingediend, dan zal een gewaarmerkt afschrift worden gezonden aan de IND 
en tevens – in het geval betrokkene is verhuisd naar een ander eilandgebied – naar het eilandgebied 
waar betrokkene staat ingeschreven in de basisadministratie, met het verzoek de basisadministratie 
aan dit gegeven aan te passen (artikel 59, tweede en derde lid, BvvN). 

E 

Paragraaf 4.2/Toelichting ad artikel 14, eerste lid, HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden: 
 
Paragraaf 4.2.1. Besluit tot intrekking van het Nederlanderschap  

Volgens artikel 69 BvvN dient onze Minister een besluit tot intrekking op grond van artikel 14, eerste 

lid, RWN uiterlijk te nemen binnen zestien weken nadat hij mededeling van zijn voornemen tot intrekking 

heeft gedaan. In artikel 68, eerste lid, BvvN is geregeld dat bij het besluit tot intrekking onder meer 
rekening moet worden gehouden met de aard en ernst van de fraude, de mogelijke staatloosheid van 
betrokkene na de intrekking, de tijdsduur die sinds de verkrijging of verlening is verlopen en de overige 
relevante factoren. Geen intrekking zal plaatsvinden indien die beslissing, afgewogen tegen de mate 
van bedrog of verzwijging, disproportioneel moet worden geacht. Aan iedere intrekking op grond van 
artikel 14, eerste lid, RWN dient een belangenafweging vooraf te gaan. Weegt het belang van betrokkene 

om niet in te trekken uiteindelijk zwaarder dan het belang van de overheid om wel in te trekken, dan 
dient niet te worden ingetrokken (zie de toelichting op het BvvN, Stb. 2002, 231). 
 
Artikel 68, tweede lid, BvvN bepaalt dat het besluit tot intrekking de personen vermeldt van wie het 
Nederlanderschap is ingetrokken. Aldus kan geen misverstand bestaan over de reikwijdte van de 
intrekking van het Nederlanderschap. 

 
Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap is een beschikking als bedoeld in de 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 of een diplomatieke of consulaire post is genaturaliseerd of door 

optie Nederlander is geworden, nu het besluit tot intrekking wordt genomen door onze Minister. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit tot intrekking, doch dit bezwaar heeft geen 
schorsende werking. Wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard, dan zal het besluit tot intrekking 

worden herroepen. Die herroeping werkt terug tot de datum van het zogenaamde intrekkingsbesluit, 
als gevolg waarvan betrokkene geacht moet worden nimmer zijn Nederlanderschap door intrekking te 
hebben verloren. Wordt het bezwaarschrift ongegrond verklaard, dan staat beroep bij de rechtbank, 
sector Bestuursrecht open. 
 
Paragraaf 4.2.2. Vreemdelingrechtelijke gevolgen van intrekking van het Nederlanderschap 
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Na intrekking van het Nederlanderschap is de betrokken persoon weer vreemdeling. Of de vreemdeling 
dan een verblijfsrecht heeft hangt af van de verblijfspositie voorafgaand aan de verlening of verkrijging 
van het Nederlanderschap. 
 
Vreemdelingen die voor hun naturalisatie of optie in het bezit waren van een 

Verblijfsvergunning waarvan, na intrekking van het Nederlanderschap en op het moment van beoordelen 
van het verblijfsrecht, de 
geldigheidsduur nog niet is verstreken. 
 
Deze personen vallen na intrekking van het Nederlanderschap terug op de 
verblijfstitel die zij voorafgaand aan de verlening van het Nederlanderschap bezaten. Voorwaarde is dat 

de persoon geacht kan worden nooit Nederlander te zijn geweest. Daarvan is sprake als de intrekking 
terugwerkt tot het moment van de verlening van de Nederlandse nationaliteit of als het rechtsgevolg 
aan het KB is onthouden.  
 

Vreemdelingen die voor hun naturalisatie of optie in het bezit waren van een 
verblijfsvergunning waarvan, na intrekking van het Nederlanderschap en op het moment van beoordelen 
van het verblijfsrecht, de geldigheidsduur is verstreken. 

 
De vreemdeling heeft in deze situatie geen verblijfsrecht meer. 
 
Vreemdelingen die voor inwerkingtreding van artikel 14 lid 1 RWN (1 april 2003) Nederlander zijn 
geworden en van wie het Nederlanderschap niet wegens identiteitsfraude (maar op grond van een 
andere vorm van fraude) is ingetrokken. 
 

In deze situatie werkt de intrekking terug tot de datum van inwerkingtreding van 
artikel 14, eerste lid, RWN. De persoon wordt geacht vanaf het moment van verlening van 
het Nederlanderschap tot 1 april 2003 Nederlander te zijn geweest. Als gevolg van 
de verlening of verkrijging van het Nederlanderschap is de verblijfstitel van 
rechtswege vervallen. De vreemdeling heeft dan ook geen verblijfsrecht meer. 

 
De vreemdeling die zijn eerder verleende verblijfsvergunning niet terugkrijgt kan een 

verblijfsvergunning aanvragen. Die aanvraag zal in een vreemdelingrechtelijke procedure worden 
behandeld. Verder is het mogelijk dat de grond voor het eerdere verblijfsrecht kan komen te vervallen 
(bijvoorbeeld omdat de fraude die heeft geleid tot intrekking van het Nederlanderschap ook kan leiden 
tot intrekking van de verblijfsvergunning). Het mogelijk vervallen van een verblijfsvergunning zal 
eveneens in een vreemdelingrechtelijke procedure worden behandeld. 
 

F 

Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN-CM is gewijzigd en komt te luiden: 
 
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 
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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 
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). 
 
Procedure tot intrekking van het Nederlanderschap 

De IND volgt de voornemenprocedure bij intrekking van het Nederlanderschap op grond van het niet 
voldoen aan de afstandsplicht. Deze procedure is gelijk aan de procedure als beschreven in de toelichting 
ad artikel 14, eerste lid, paragraaf 4.1 HRWN.  
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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.    
 
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 
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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.5 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. 
 
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.   
 

                                                           
5 Raad van State 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:336 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:336


 

  LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN     Jaargang 2022, nummer 02                                    Datum: 20 januari 2023 

   P a g i n a  | 91 
 
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. 
 
 
 

Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2023 met uitzondering van de onderdelen B en C. 

De onderdelen B en C treden 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, 5 december 2022 
 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

H. Paul 
waarnemend directeur-generaal Migratie 
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TOELICHTING 
 
ALGEMEEN 
Met dit wijzigingsbesluit worden beleidswijzigingen, correcties en verduidelijkingen aangebracht in de 

Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap toegespitst op het gebruik in 
Curaçao en Sint Maarten, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in hogere of aanpalende wetten en 
regelgeving, jurisprudentie of vragen vanuit de uitvoeringspraktijk. 
 
ARTIKELSGEWIJS 
 

A 
De toelichting op artikel 5b, eerste lid, HRWN-CM is redactioneel aangepast. Er is een overbodige 
jaaraanduiding verwijderd, ook is een spelfout verbeterd en daarnaast is een zin beter lopend gemaakt. 
Hiermee is geen beleidswijziging beoogd. 

 
B, C 

Paragraaf 2.2.5 bij artikel 6, derde lid, HRWN-CM en paragraaf 3.5 bij artikel 7 HRWN-CM zijn aangepast 

in lijn met de brief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 31 

oktober 2022 (kenmerk 4232637), waarin is opgenomen dat twijfel aan de identiteit en/of nationaliteit 

in de optie- en naturalisatieprocedure niet wordt tegengeworpen, als gerede twijfel over de identiteit en 

nationaliteit van een bij vergunningverlening veelal minderjarige verzoeker is ontstaan door toedoen 

van de ouder(s). Zoals vermeld in deze brief treedt deze wijziging op 1 januari 2023 in werking. Daarom 

treden ook de wijzigingen in de Handleiding per 1 januari 2023 in werking. 

 

D 
De geschrapte zinssneden in paragraaf 5.3 van de toelichting op artikel 9, eerste lid, aanhef en onder 
b, HRWN-CM zien op vreemdelingen die uitgezonderd zijn van het doen van afstand van hun 
oorspronkelijke nationaliteit. Echter, deze paragraaf gaat over vreemdelingen die bereid zijn afstand te 
doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Deze onduidelijkheid is weggenomen met deze wijzigingen. 

 
Verder is de nummering van de paragrafen aangepast, zodat het geheel van de paragrafen beter bij 

elkaar past. Daarnaast zijn de paragrafen zo veel mogelijk gelijk aan elkaar gemaakt. 
 
E 
Paragraaf 4.2 van de toelichting op artikel 14, eerste lid, HRWN-CM is gewijzigd in verband met de 
implementatie van informatiebericht 2019/72 ‘Verblijfsrechtelijke situatie na intrekking 
Nederlanderschap’. Hiertoe is overgegaan in verband met een opschoonactie van alle geldende 
informatieberichten. Met de inwerkingtreding van dit WBN komt informatiebericht 2019/72 daarom te 

vervallen. 
 
Met deze wijziging is verder geen beleidswijziging beoogd. De gestelde werkwijze is sinds ten minste 
2014 gangbaar. 
 
F 

Bij een intrekking van het Nederlanderschap op grond van het niet voldoen aan de afstandsplicht moet 

de voornemenprocedure worden gevolgd. Deze is gelijk aan de procedure als beschreven onder de 
toelichting ad artikel 14, eerste lid, paragraaf 4.1 HRWN-CM. Dit was niet expliciet opgenomen in artikel 
15-1-d HRWN-CM. Met deze wijziging is dat aangepast. 
 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 

H. Paul 

waarnemend directeur-generaal Migratie 
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Besluit van 20 december 2022 tot aanwijzing van dhr. dr. M. Wassenaar als Hoofd van de 

Scheepvaartinspectie 

  

  

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 19 december 2022, nr. 

IENW/BSK-2022/281242, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

 

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet; 

  

Hebben goedgevonden en verstaan: 

  

Artikel 1 

  

De aanwijzing van mr. Jan van den Bos als Hoofd van de Scheepvaartinspectie wordt per 1 januari 

2023 ingetrokken. 

 

Artikel 2 

 

Als Hoofd van de Scheepvaartinspectie wordt aangewezen dhr. dr. Mattheus Wassenaar, geboren op 

10 juni 1970 te Harlingen, wonende te Leiden. 

 

Artikel 3 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Indien de Staatscourant waarin dit besluit 

wordt geplaatst wordt gepubliceerd na 31 december 2022, treedt dit besluit in werking met ingang 

van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en 

met 1 januari 2023. 

  

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het 

Staatsblad, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten 

zal worden geplaatst. 

 

  

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


